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I. INTRODUCERE 
 
 
Ce este o strategie de dezvoltare?  

⊳⊳⊳ un instrument de planificare pe termen mediu şi lung. 
 
Ce presupune o strategie? 

⊳⊳⊳ o viziune de dezvoltare realizabilă prin îndeplinirea unor obiective şi măsuri 
stabilite în urma unei analize a situaţiei existente. 
 
De ce are nevoie Orașul Rupea de o strategie de dezvoltare durabilă? 

⊳⊳⊳ acest document de planificare va ajuta Orașul Rupea să investească eficient 
resursele pe care le are; 

⊳⊳⊳ finanţarea dezvoltării prin fonduri nerambursabile (UE sau din alte surse) 
impune existenţa unei strategii pe termen mediu şi lung a UAT-urilor, cu priorităţi clar 
identificate şi justificate; 

⊳⊳⊳ preocuparea şi rolul administraţiei publice este de a creşte calitatea vieţii în 
oraș, atingând toate aspectele unei dezvoltări sustenabile; 

⊳⊳⊳ prioritizarea nevoilor actuale impune stabilirea unor măsuri concrete de 
acţiune, cu obiectivul comun de dezvoltare a orașului; 

⊳⊳⊳ dezvoltarea unei comunităţi trebuie să se facă cu respectarea principiilor 
dezvoltării durabile – “satisfacerea nevoilor prezentului, fără a compromite posibilitatea 
generaţiilor viitoare de a-şi satisface propriile nevoi”. (Raportul Bruntland) 
 
Care este rolul Strategiei de dezvoltare durabilă a Orașului Rupea? 
 inventariază resursele de care dispune localitatea şi problemele cu care se confruntă 

aceasta; 
 propune gestionarea eficientă a resurselor maximizând oportunităţile pentru a rezolva 

nevoile în cel mai scurt timp posibil; 
 propune soluţii ca răspuns la problemele identificate; 
 transformă în idei de proiecte soluţiile identificate; 
 stabileşte priorităţile şi ierarhizează proiectele în funcţie de acestea; 
 promovează atragerea de finanţări nerambursabile – inclusiv UE - pentru proiectele 

prioritare eligibile; 
 reprezintă fundamentul viitoarelor investiţii sau solicitări de finanţare (buget, 

finanţare nerambursabilă, credite etc.); 
 atrage investitori privaţi, încurajaţi de cunoaşterea resurselor şi a tendinţelor locale pe 

o perioadă clar delimitată în timp. 
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Ce cuprinde documentul „Strategia de dezvoltare durabilă a orașului Rupea 2017 – 
2020 - 2030”?  
⊳⊳⊳ analiza situaţiei actuale2 a UAT-ului din punct de vedere social, economic, 
infrastructură şi mediu: 

 Domeniul social vizează prezentarea localității din punct de vedere demografic, 
educaţional, cultural, sănătate, protecţie socială, locuinţe; 

 Domeniul economic tratează următoarele aspecte: activităţi economice, agricultură, 
potenţial turistic, forţă de muncă, şomaj; 

 Domeniul infrastructură şi mediu prezintă orașul din punct de vedere al situaţiei/ 
calității drumurilor, al accesului la utilităţi (reţea de apă potabilă, sistem de canalizare, 
electricitate, încălzirea locuinţelor etc.), al modului de gestionare a deşeurilor, 
transportului, a situaţiei și gestionării resurselor naturale existente. 

Cele trei domenii sunt analizate sectorial, dar se pune în același timp accent pe 
intercorelarea/ interacțiunea/ legătura lor. 
Toate cele trei mari domenii sunt supuse unei analize de tip SWOT, punct de plecare 
pentru: 

⊳⊳⊳ stabilirea viziunii, a direcţiilor și perspectivelor de dezvoltare şi a obiectivelor; 
⊳⊳⊳ dezvoltarea planului de măsuri privind realizarea obiectivelor (măsurile 

reprezintă transpunerea obiectivelor în acţiuni realizabile); 
⊳⊳⊳ identificarea posibilelor surse de finanţare pentru punerea în aplicare a 

planului de măsuri. 
 

Strategia de dezvoltare durabilă a orașului Rupea reflectă proiectele prioritare ale 
autorităţii publice locale, dar este cunoscută şi asumată de către locuitorii orașului şi de 
către terţi actori sociali a căror activitate se reflectă în demersurile de dezvoltare pe termen 
mediu şi lung.  

Prin participarea la dezbaterile organizate în vederea definitivării vizunii de 
dezvoltare și a prioritizării obiectivelor, principalii actori ai localității (autorităţi publice 
locale, operatori economici, locuitori) şi-au putut expune opiniile privind realizarea 
proiectelor în oraș pentru perioada 2017 – 2020 – 2030. 
Strategia, prin obiectivele propuse, respectă direcţiile de dezvoltare a judeţului Braşov şi se 
încadrează în documentele programatice naţionale. 
 

Prezentul document de planificare este un instrument flexibil, care poate fi 
actualizat periodic în funcţie de dorinţa şi evoluţia comunităţii. 
 

Strategia de dezvoltare durabilă a Orașului Rupea va fi un instrument practic şi 
util în demersurile de dezvoltare dacă rămâne conectat la realităţile localității şi va urma o 
serie de etape concrete obligatorii:  

                                                            
2 Datele utilizate au fost cele mai recente disponibile, fiind obţinute de la Institutul Naţional de Statistică, 
Ministerul Finanţelor Publice, Primăria Orașului Rupea, Şcoala Generală Rupea cls. I - VIII, Planul Strategic al 
Spitalului Orășenesc Rupea 2015 - 2020, Planul Urbanistic General al Orașului Rupea. 
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1. Strategia trebuie dezbătută şi adoptată de către Consiliul Local. 
2. Strategia trebuie consultată la planificarea şi punerea în aplicare a proiectelor de 

investiţie publică sau privată, inclusiv în construcția bugetului anual.  
3. Resursele proprii ale localității, precum şi cele atrase, trebuie direcţionate prioritar 

către proiectele identificate în strategie. 
4. Strategia trebuie actualizată la intervale periodice, pentru a rămâne relevantă 

pentru caracteristicile şi problemele comunităţii, dar şi pentru a lua în 
considerare noi factori externi. 
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II. ANALIZA SITUAŢIEI ACTUALE 
 
 

Analiza situaţiei actuale este o radiografie a Orașului Rupea care vizează aspectele 
relevante ale localităţii, aspecte de ordin social, economic, infrastructură, patrimoniu cultural 
şi natural etc. Scopul acestei analize este de a inventaria resursele actuale şi nevoile 
comunităţii pentru a putea stabili viziunea de dezvoltare, obiectivele şi acţiunile optime. 
 
 
 

Prezentarea generală a localității 
 

Orașul Rupea, cu o suprafaţă de 75,5 km2, se află în partea de nord a judeţului, la 65 

de km distanţă de Municipiul Braşov și 53 de km de Municipiul Sighișoara. Este centrul 

uneia dintre cele trei microregiuni ale județului Brașov, fiind singurul oraș din zona de 

nord-est.  

Microregiunea Rupea se evidenţiază atât prin bogăția resurselor de patrimoniu - 

ansambluri fortificate ale bisericii evanghelice, case memoriale, situri arheologice, 

fragmente de ziduri fortificate, ansambluri rurale de case, castele, arhitectură tradițională 

specifică sașilor, tradiții, obiceiuri, costume populare păstrate și purtate și astăzi în zilele de 

sărbătoare, cât și printr-un bogat patrimoniu natural reprezentat de arii protejate, areale 

declarate „monumente ale naturii” sau clasificate Sit „Natura 2000”, dovadă a diversității 

florei și faunei acestei zone. 

Imaginea Orașului Rupea reflectă toate aceste caracteristici ale zonei, ansamblurile 

de case cu arhitectură specific săsească, bisericile fortificate din Rupea și Fișer și cetatea 

străveche ce stă de strajă pe o stâncă abruptă de bazalt, înconjurate de păduri și pajiști 

întinse pe terase și coline domoale. 
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Aşezare geografică 
 

Orașul Rupea este situat la 25 grade 12` longitudine estică și 46,3 grade latitudine 

nordică și la o altitudine de 451 m față de nivelul mării. Este punct de trecere din Valea 

Oltului în Valea Târnavelor, situat în zona de contact dintre Podișul Transilvaniei și Carpații 

Orientali.  

Localitatea este amplasată la drumul european E60 care face legătura între 

Constanţa – Bucureşti - Valea Prahovei – Braşov – Sighişoara - Târgu Mureş – Cluj – Oradea. 

Totodată, orașul este străbătut de magistrala feroviară care leagă Municipiul Braşov de 

Sighişoara, trecând prin Măieruş, Apaţa, Ormeniş, Augustin, Racoș, Homorod şi Caţa. 

Așezarea este deservită de calea ferată prin Gara Rupea, staţie pentru marfă şi trenuri 

personale. 

 

Istorie 
 

Arheologii atestă acestă zonă ca fiind locuită de oameni de mai mult de 2.000 de ani, 

prin descoperirea unei pietre militare romane. A fost așezământ dacic (Rumidava) și mai 

târziu, pe timpul ocupației romane, denumirea i-a fost schimbată în Rupes (stâncă sau 

piatră - în limba latină).   

Cetatea Rupea, printre cele mai vechi și mai puternice din Transilvania, este atestată 

la 1324, deși este construită cu mult înainte. Sosirea coloniștilor sași, în a doua jumătate a 

secolului al XII-lea, a avut o contribuție determinantă la dezvoltarea localității. 

Din 1433, Rupea este cunoscută ca centru comercial dezvoltat, renumit în Transilvania 

vremurilor: anual se țineau aici 4 târguri mari; în timpul lui Matei Corvin, devenise centrul 

a 12 bresle de meștesugari.  

În anul 1688, se instalează în cetate primii soldați austrieci, aceștia renovând 

cetatea. Principala ocupație a locuitorilor era agricultura și creșterea vitelor, Rupea fiind și 

un centru comercial și de meserii foarte important. 
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Din punct de vedere economic și cultural, este de remarcat că înainte de anul 1918, Rupea 

avea 4 bănci, dintre care cea mai importantă era Banca Cetatea, iar în 1920 a luat ființă 

prima școală gimnazială românească. Încă din secolul al XIX-lea, este atestată la Rupea şi 

şcoala elementară superioară, o şcoală săsească ce avea nouă clase pentru băieţi şi opt 

clase pentru fete. 

După cel de-al doilea război mondial, în Rupea s-au construit policlinica, casa de cultură, 

cinematograful, cartierele cu blocuri de locuințe, s-au făcut investiții pentru aducțiunea 

apei și s-au dezvoltat întreprinderile industriale și mestesugărești. 
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Capitolul 1 – Social 
 

1.1 Demografie  
 

În Orașul Rupea, la 1 ianuarie 2016, locuiau 6.161 de persoane. Acestea reprezintă 
1,33% din populaţia din mediul urban a judeţului Braşov (sursa - Institutului Naţional de 
Statistică). În ceea ce priveşte distribuţia genului, ponderea femeilor este de 50,9 %.  

 
Tabel 1 – Evoluția populației la nivel național, județean și local pentru anii1992 - 2016 

  

Ani 

1992 2000 2002 2011 2016 
Diferență 2016 - 1992 

absolută relativă 

România 23.143.860 22.825.288 22.779.441 22.480.599 22.241.718 -902.142 -4% 

Județul 
Brașov 627.434 624.007 623.221 627.696 630.807 

3.373 0% 

Orașul 
Rupea 6.680 6.481 6.462 6.314 6.161 

-519 -8% 

Sursa: Institutul Național de Statistică 
 
Deși trendul descendent este unul generalizat la nivelul țării în ceea ce privește evoluția 
populației în perioada 1992 - 2016, Orașul Rupea se remarcă printr-o diferența relativă 
negativă dublă față de cea din România (-8% față de -4%). 

 
Grafic 1 - Evoluția populației din Orașul Rupea în perioada 1992 - 2016 

6680

6596

6481 6462
6423

6387

6314
6257

6161

5900

6000

6100

6200

6300

6400

6500

6600

6700

6800

1992 1995 2000 2002 2005 2008 2011 2014 2016

 
Sursa: Institutul Național de Statistică, 2016 
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Evoluția populației domiciliate în Rupea urmează același trend descendent ca 

evoluția populației la nivel național. Scăderea este continuă începând cu începutul anilor 
90, când populația de etnie săsească a emigrat masiv.  

Faptul că la nivelul orașului Rupea, procentual, scăderea populației este mai 
dramatică decât la nivel național și județean, evidențiază lipsa de atractivitate a localității și 
a categoriei în care se încadrează – orașe mici, aflate la distanță de peste 50 km de centrele 
urbane mari.  

Densitatea populaţiei este de 81,6 locuitori/km2, mai mică decât media la nivel de 
judeţ – 117,6 loc/km2. 

 
Grafic 2 - Ponderea populației pe grupe de vârstă în Orașul Rupea, la 1 ianuarie 2016 

 

Sursa: Institutul Național de Statistică, 2016 
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Conform analizei datelor/informaţiilor furnizate de Institutul Naţional de Statistică, 
în perioada 1992 – 2016 are loc o îmbătrânire demografică prin creșterea populației cu 
vârstă peste 45 de ani și a scăderii dramatice a populației din grupele de vârstă de 0 - 14 
ani și 15 - 29 ani, ajungându-se la o diferență relativă de -41%, respectiv -28%.  Acest lucru 
se datorează atât scăderii natalității, cât și emigrării populației tinere către alte localități 
sau alte țări care pot absorbi forță de muncă. 
 
Tabel 2 - Evoluţia populaţiei din Orașul Rupea pe grupe de vârstă 1992 – 2005 – 2016 

Grupă de 
vârstă / An 

Anul 1992 
  

Anul 2005 
  

Anul 2016 
  

Diferență 2016 -
1992  
 
Absolută Relativă 

0 - 14 ani 1.757 26% 1.169 18% 1.042 17% -715 -41% 

15 - 29 ani 1.674 25% 1.659 26% 1.209 20% -465 -28% 

30 - 44 ani 1.493 22% 1.355 21% 1.429 23% -64 -4% 

45 - 59 ani 938 14% 1.277 20% 1.146 19% 208 22% 

60 - 75 ani 637 10% 696 11% 974 16% 337 53% 

peste 75 
de ani 

181 3% 267 4% 361 6% 180 99% 

Sursa: Institutul Naţional de Statistică, 2016 
 
Așa cum se observă din tabelul 2, pe măsură ce scade grupa de vârstă este în scădere și 
diferența relativă, ajungând de la 99% în cazul grupei de vârstă de peste 75 de ani la -41% 
la grupa de 0 - 14 ani. 
 
Grafic 3: Piramida vârstelor în Orașul Rupea – 2016 
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Fluctuaţiile prezente în piramida vârstelor au diverse cauze: 
- Decretul din 1966 privind interzicerea avortului a avut ca rezultat creşterea 

populaţiei cu vârsta între 26 și 50 de ani; 
- Schimbările economice şi sociale provocate de revoluţia din decembrie 1989 au 

condus la o nouă scădere a natalității. 
 
Raportul de dependenţă demografică, reprezentând raportul dintre numărul 

persoanelor de vârstă dependentă (persoane sub 15 ani şi peste 64 de ani) şi populaţia în 
vârstă de muncă (între 15 şi 64 de ani) este de 46%, ceea ce înseamnă că la fiecare 100 de 
persoane în vârstă de muncă sunt 46 persoane în vârstă de dependenţă. În anul 2015, 
numărul pensionarilor a ajuns la 1.340 (21,7% din totalul populației). 

Totuși, la nivelul anului 2016, vârsta mediană a populaţiei din Rupea a fost de 32 de 
ani, vârsta medie de 34,8 ani, ceea ce indică o populaţie foarte tânără comparativ cu situaţia 
la nivelul ţării unde vârsta medie este de 39,6 ani.  

Îmbătrânirea accentuată a populației coroborată cu raportul mare de dependență 
demografică ne indică o evoluție demografică descendentă greu de echilibrat fără măsuri 
strategice bine definite și armonizate. 
 

Sporul natural 
Evoluţia populaţiei este în strânsă legătură cu factorii demografici, sporul natural şi 

soldul migraţiei. Sporul natural al populaţiei este un indicator care măsoară diferenţa 
algebrică între numărul născuţilor vii şi numărul morţilor din rândul populaţiei, într-o 
anumită perioadă de timp (INSSE).  
 

Grafic 4: Sporul natural în Orașul Rupea în perioada 1990 - 2015 
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Sursa: Institutul Naţional de Statistică, 2016 
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Evoluția descendentă a natalității în Rupea determină ca ultimii ani să fie caracterizați de 
spor natural negativ – 4 din ultimii 5 ani au spor negativ, cel mai scăzut fiind în anul 2010, 
în perioada de apogeu a crizei economice.  

În perioada 1992 – 2009, Orașul Rupea a avut o rată a natalității inferioară celei 
naționale și regionale doar în 1992, an marcat de emigrarea sașilor și în anul 1995; 
începând cu 2010 până în 2014 rata natalității este adesea sub rata natalității naționale, 
regionale și județene, fapt ce denotă impactul puternic al crizei economice asupra 
localității. Pe lângă scăderea efectivă a numărului de nașteri, rata natalității înregistrează 
acestă scădere și din cauza faptului că multe familii aleg ca nașterea să aibă loc în clinicile 
particulare din alte orașe. 

 
Grafic 5: Rata natalității în Orașul Rupea, județul Brașov și România în perioada 1992-2015 
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Sursa: Institutul Naţional de Statistică, 2016 
 

Soldul migraţiei reprezintă diferenţa dintre numărul persoanelor care şi-au stabilit 
domiciliul în localitate şi cel al persoanelor care au plecat din localitate în decursul unui an 
(inclusiv migraţia externă). 

 

Grafic 6 - Soldul migraţiei în Rupea între anii 1990 – 2015 
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Așa cum reiese din graficul prezentat anterior, perioada cea mai vizibil marcată de 
emigrare este la începutul anilor 1990, când schimbările politice de la nivel național au 
produs schimbări și în sfera economică și, totodată, au oferit libertate mobilității populației. 
Marea majoritate a populației săsești emigrează în Germania, iar populația din mediul rural 
apropiat orașului Rupea se stabilește cu domiciul în localitate.  

În anul 1990, marcat de emigrarea în masă a sașilor, numărul plecărilor cu 
domiciliul a atins 592, iar soldul migrației a fost -414. În perioada 1991 - 2015, media 
stabilirilor cu domiciliul este de 77,9 și media plecărilor cu domiciliul este de 118,8, soldul 
mediu al migrației fiind de  -40,9. Înregistrarea constantă a unui sold al migrației negative 
coroborată cu natalitatea scăzută, în contextual în care natalitatea cea mai ridicată se 
regăsește în rândul populației de etnie romă - expusă sărăciei și excluziunii sociale,  
determină o prognoză îngrijorătoare în lipsa implementării unei strategii de dezvoltare 
locale viabile. 

 
Grafic 7 – Ponderea etniilor din totalul populației din Orașul Rupea - 2015 
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Sursa: Institutul Naţional de Statistică, 2015 

 
Deși conform datelor statistice ponderea populației rome este de doar 1%, 

reprezentanții instituțiilor locale apreciază o dimensiune mult mai mare a comunității 
rome – 20%. Din nefericire, apartenența etnică în orașul Rupea este asociată cu un nivel 
scăzut de trai, nivel scăzut de instruire, condiții improprii de locuire, risc crescut de 
abandon școlar, neocupare. 
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1.2 Locuire 
 

Numărul de locuinţe din Rupea a crescut între anii 1993 şi 2015 de la 2.089 la 2.284. 

Creşterile semnificative s-au produs în interiorul categoriilor de locuințe: locuințele private 

au crescut de la 1.636 la 2.061, iar cele publice au scăzut de la 409 la 63, locuințele 

naționalizate fiind cumpărate de foștii chiriași. 

Nu există locuințe sociale în Orașul Rupea. Imobilele aflate în proprietate publică 

sunt, majoritatea, închiriate, doar 3 fiindu-le oferite medicilor de la Spitalul orășenesc 

Rupea ca locuințe de serviciu. 

În anul 2015, media persoanelor care trăiesc într-o locuinţă în Rupea, conform 
datelor furnizate de Institutul Naţional de Statistică, era 3. Situaţia locuirii în Rupea este 
inferioară celei de la nivel județean unde s-a înregistrat o medie de 2,6 persoane/locuință.  
 
Tabel 3 - Situaţia locuirii în Orașul Rupea şi în Judeţul Braşov - 2015 
 Mediul rural judeţul 

Braşov 
Rupea Diferenţă absolută Rupea – 

județul Braşov, anul 2015 
Număr mediu 
persoane/locuinţă 

2,6 3 0,4 

Suprafaţă medie 
locuibilă - m2 
/persoană 

20,1 19,2 -0,9 

Suprafaţă 
medie/locuinţă – 
m2 

52 56,4 4,4 

Sursa: Institutul Naţional de Statistică 
 

Conform informaţiilor furnizate de Primăria Rupea, aproximativ 5% din numărul 
total de gospodării aparţin comunității rome (100 de gospodării). Există o discrepanţă 
mare între condiţiile de locuire a acestora şi restul populaţiei, de la dimensiunea și dotarea 
locuințelor până la imaginea de ansamblu a strazilor. Cele mai multe locuințe sunt 
construite ilegal, pe teren public sau privat, fără autorizație de construcție.  
 

În ceea ce priveşte numărul de persoane pe gospodărie – în cartierul romilor, în cele 
mai multe gospodării, care au cel mult două încăperi, trăiesc până la 8 persoane. Cu 
excepția unei străzi, celelalte sunt asfaltate și au acces la utilități. 
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1.3 Educaţie 

 
Orașul Rupea este, și din punct de vedere al educației, punctul de atracției al zonei 

de nord a județului Brașov, aici fiind singura unitate de învățământ liceal și profesional. 
Populația din localitățile învecinate este atrasă de unitățile de învățământ din Rupea 
începând cu cele preșcolare, atât pentru dotările superioare ale acestora, cât și pentru 
gradul de calificare a resursele umane. 

Conform Institutului Național de Statistică, populaţia şcolară include toţi copiii, 
elevii şi studenţii cuprinşi în procesul de instruire şi educare la începutul anului şcolar, 
indiferent de vârstă şi de forma de învăţământ urmată.  

În Rupea, populația școlară a scăzut în anul școlar 2014 - 2015 faţă de 2010 - 2011 
cu 6%, de la 1.457 la 1.369. Scădearea a avut loc în cadrul tuturor nivelurilor – preșcolar, 
primar, gimnazial, liceal.  

 
Grafic 7 - Populația școlară a Orașului Rupea, pe niveluri de educație, an școlar 2014 - 2015 
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Sursa: Primăria Rupea 
 
În prezent, în Orașul Rupea funcționează 3 grădinițe publice:  

- Grădinița cu Program Prelungit Rupea care are trei corpuri de clădiri cu 6 săli de 
clasă; 

- Grădinița Rupea Gară cu o sală de clasă; 
- Grădinița Fișer cu o sală de clasă. 

 
 La Grădinița cu Program Prelungit Rupea, preșcolarilor li se oferă educație de către cadre 
titulare, iar la Grădinița Rupea Gară și la Grădinița Fișer copiii sunt instruiți de suplinitori 
calificați.  
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Tabel 4 - Evoluția numărului de preșcolari și a numărului cadrelor didactice din cele 
3 grădinițe între anii școlari 2010 - 2011 și 2014 - 2015: 
Anii școlari Număr 

copii 
Număr cadre didactice Personal 

auxiliar  Titulari Suplinitori 
calificați 

Suplinitori 
necalificați 

2010 - 2011 189 3 3 3 1,5 
2011 - 2012 179 4 3 1 2,5 
2012 - 2013 164 4 3 1 2,5 
2013 - 2014 168 4 3 1 2,5 
2014 - 2015 165 5 2 1 2,5 
2015 - 2016 155 5 2 1 2,5 
2016 – 2017 172 7 1 1 3 

Sursa: Primăria Rupea 
 

La toate cele 3 unități, sunt necesare lucrări de reabilitare – consolidare, schimbarea 
acoperișurilor, dotarea spațiilor interioare și amenajarea curților. În lipsa unei creșe, copiii 
sunt înscriși la grădiniță începând cu vârsta de 2 ani. Chiar și în aceste condiții, este 
necesară o creșă pentru facilitarea ocupării părinților cu copii sub 2 ani. 

Școala Gimnazială Rupea este printre puținele școli din județul Brașov cu predare în 
trei limbi: română, maghiară și germană. Este singura școală gimnazială din localitate și 
funcționează în patru corpuri de clădire cuprinzând 42 săli de clasă și laboratoare în care 
învață în anul școlar 2016 - 2017 un număr de 656 de elevi. 

Populația școlară include și copii din localitățile limitrofe – aproximativ 15 din 
totalul de elevi înscriși. Aceștia vin la Rupea datorită rezultatelor mai bune înregistrate de 
elevi, a corpului profesional cu nivel de calificare superior școlilor din zona rurală 
înconjurătoare și a gradului de dotare și modernizare, de asemenea, superior celor mai 
multe școli din satele din apropiere. Elevii din împrejurimi de etnie maghiară se înscriu la 
Școala Gimnazilaă Rupea pentru că aici există secție maghiară. Cu toate acestea, numărul 
elevilor este în scădere, atât la ciclul primar, cât și la cel gimnazial, cauzele fiind scăderea 
natalității și migrația. 

 
Tabel 5 - Evoluția numărului de elevi din Școala Gimnazială Rupea între anii școlari 2010 -
2011 și 2014 - 2015  

Anul şcolar Elevi ciclul primar Elevi gimnaziu TOTAL 
2010 - 2011 360 367 727 
2011 - 2012 358 369 727 
2012 - 2013 352 365 717 
2013 - 2014 349 343 692 
2014 - 2015 350 329 679 
2015 - 2016 346 316 662 
2016 - 2017 342 314 656 

Sursa: Școala Gimnazială Rupea 
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Acest trend descendent nu se păstrează însă și în situațiile de repetenție și abandon 

școlar; numărul acestora este în creștere în ultimii 3 ani școlari. 
 

Tabel 6 - Numărul cazurilor de repetenție și abandon școlar între anii 2013 - 2016 
An școlar Număr elevi 

repetenți 
Număr elevi care au 
abandonat 

TOTAL 

Ciclu 
primar 

Ciclu 
gimnazial 

Ciclu 
primar 

Ciclu 
gimnazial 

Ciclu 
primar 

Ciclu 
gimnazial 

2013 - 2014 14 10 20 38 34 48 

2014 - 2015 15 12 22 39 37 51 

2015 - 2016 17 25 30 27 47 52 

Sursa: Școala Gimnazială Rupea 
 

Cazurile de abandon școlar sunt la secția română, unde este și cea mai mare pondere 
a elevilor care provin din familii dezorganizate (peste 25%) și cu situație socială instabilă –
familii rome care nu au o rezidență stabilă, părinți necăsătoriți, părinți care au plecat în 
afara țării fără a stabili  un tutore legal al copilului etc. În plus, faptul că adulții din 
comunitatea romă au un nivel de instruire scăzut, mulți dintre ei fiind analfabeți, reprezintă 
un factor de demobilizare și descurajare pentru copiii acestora. 
  
Tabel 7 - Ponderea notelor peste 5 la examenele naționale cu subiect unic din anii 2014 -
2016 
An/Secție Română Maghiară Germană Total 

LR M LR LM M LR LM M LR LM M 

2014 59 61 33 100 75 - - - 54 100 64 

2015 93 65 81 100 56 100 100 87 91 100 69 

2016 68 37 70 100 60 60 60 60 68 87 43 

Sursa: Școala Gimnazială Rupea 
 

Momentan, secția de limba germană își desfășoară cursurile într-o clădire 
revendicată de Biserica Evanghelică. Pentru a evita situația imposibilității desfășurăriii 
cursurilor în cazul revenirii clădirii în proprietatea Bisericii Evanghelice, ar fi oportună 
finalizarea unei clădiri aflată momentan în faza ”la roșu”, proiect început printr-o finanțare 
ISJ pentru care nu s-au alocat fonduri suficiente. În plus, în prezent, spațiile pentru 
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bibliotecă și activități sportive sunt insuficiente, iar dotările școlii nu sunt cele mai 
moderne – un singur videoproiector, nu există nicio tablă interactivă etc.  

Liceul Ștefan Octavian Iosif din Rupea este singura unitate de acest nivel pe o rază 
de 50 de km, fapt ce crește atractivitatea orașului pentru zona rurală din jur. În prezent, la 
liceul Ștefan Octavian Iosif, elevii pot urma atât filiera teoretica, cu profilele umanist și real, 
cât și filiera tehnologică cu profilele tehnician în instalații electrice, tehnician în prelucrarea 
lemnului, tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii, tehnician mecatronist. În cadrul 
liceului, funcționează și școala profesională care are următoarele specializări: tâmplar 
universal, electrician de întreținere și reparații aparatură electrocasnică, mecanic utilaje și 
instalații în industrie, confecționer produse textile. Liceul încă include și o clasă de 
învățământ liceal fără frecvență, elevii înscriși la acestă secție fiind toți în anul terminal. 
Începând cu anul școlar 2017 - 2018, conducerea liceului intenționează să înființeze o nouă 
secție teoretică -  științe naturale. 

Din cauza lipsei de oportunități pe piața muncii și a dificultății de desfășurare a 
sesiunilor de practică în cadrul liceului St. O. Iosif, o pondere de 10% dintre elevii înscriși la 
școala profesională, în special din rândul celor care provin din comunele învecinate, 
renunță înainte de absolvire.  
Având în vedere lipsa dotărilor pentru desfășurarea sesiunilor de practică în cadrul școlii 
profesionale, conducerea liceului încearcă să suplinească aceste deficiențe prin încheierea 
unor acorduri cu companiile din zonă - MIELE pentru practica la profilul electro, CRH – 
pentru secțiile de  mecanică și electrotehnică, SANEL – practica pentru electrică. Elevii de la 
profilul de prelucrare a lemnului fac practică într-un atelier al Asociației Umanitare 
Nowero. 

Absolvenții de liceu se înscriu la facultăți în proporție de 10%. Dintre aceștia, foarte 
puțini revin să locuiască în Rupea. 

 
Tabel 8 – Evoluția numărului de elevi și a personalului didactic de la Liceul St. O. Iosif 
Rupea în perioada 2010 - 2017 
Anii școlari Nr. 

elevi 

Număr cadre didactice Personal 
didactic 
auxiliar 

Personal 
nedidactic 

Titulare Suplinitori 
calificați 

Suplinitori 
necalificați 

2010 - 2011 541 19 13 2 7 14 

2011 - 2012 535 17 15 1 7 14 

2012 - 2013 550 17 16 2 7 14 

2013 - 2014 555 17 16 3 7 14 

2014 - 2015 525 16 14 2 7 14 
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2015 – 2016 453 25 16 2 7 12 

2016 – 2017 468 27 16 2 7 14 

Sursa: Liceul St. O. Iosif Rupea 
 

Este de remarcat în ultimii doi ani școlari numărul în scădere al elevilor, dar și 
îmbunătățirea raportului dintre numărul cadrelor didactice titulare și calificate și cel al 
elevilor. Conform conducerii instituției, performanțele elevilor cresc atunci când cadrele 
didactice sunt calificate și localnice. Un blocaj pentru adaptarea ofertei educaționale la 
piața muncii în privința secțiilor de la școala profesională e reprezentat de lipsa maiștrilor 
instructori dedicați care să aibă studii superioare, conform standardelor ARACIP.  

În prezent, sunt necesare lucrări de reabilitare pentru vechea clădire a liceului, 
lucrări de reabilitare și dotări pentru atelierele destinate cursurilor practice, reabilitarea 
sălii de sport sau construirea uneia noi, amenajarea curții interioare a liceului și repararea 
trotuarelor, înlocuirea instalației electrice și a celei de încălzire de la cantina liceului. 
Camerele destinate pentru cazarea elevilor din afara localității sunt folosite în prezent  ca 
săli de clasă, în timp ce elevii care au nevoie de cazare sunt găzduiți de Biserica Reformată. 
Există o construcție începută cu scopul de a crea un campus școlar. Anularea finanțării 
guvernamentale prin care ar fi trebuit finalizată construcția a determinat și încheierea 
lucrărilor.  
 
 

1.4 Sănătate 
Orașul Rupea este, și din punct de vedere medical, polul zonal datorită prezenței 

singurului spital pe o rază de 50 km – Spitalul Orășenesc Rupea. Este un spital public, cu 
personalitate juridică de interes local din rețeaua Ministerului Sănătății, care acordă 
îngrijiri medicale populației, în mod continuu, prin servicii de ambulator, spitalizare de zi și 
spitalizare continuă, în specialitățile medicină internă, boli infecțioase, chirurgie generală, 
pediatrie și obstetrică ginecologie. De asemenea, în Spitalul Orășenesc Rupea se acordă 
îngrijiri medicale de urgență tuturor pacienților care se prezintă la camera de gardă. 

Conform datelor furnizate de conducerea spitalului, acesta deservește populația 
localității în proporție de 30% și populația din comunele învecinate în proporție de 70%, 
anual numărul total al cazurilor fiind în jur de 2.500 – 3.000/an (externări). Cei mai mulți 
pacienți provin din rândul pensionarilor și al asistaților sociali.  

Secția cu activitatea cea mai intensă, după numărul cazurilor, este secția de 
medicină internă căreia îi revin aproximativ 1.500  din cele 2.500 de cazuri/an.  
 Numărul total de paturi este de 85, dintre care 5 pentru spitalizare de zi și 80 pentru 
spitalizare continuă (27 de paturi - medicină internă; 15 – pediatrie; 8 – obstretică 
fiziologică; 5 - ATI; 8 - chirurgie generală; 13 - boli infecțioase; 4 - neonatologie). Spitalul 
Orășenesc Rupea dispune de cameră de gardă. Serviciul de ambulanță nu există la nivel 
local, fiind asigurat doar la nivel județean.  
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Grafic 8 - Număr de cazuri pe specializări – anul 2016 
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Sursa: Spitalul Orășenesc Rupea 
 

Deși numărul paturilor din spital s-a înjumătățit între anii 1990 și 2015, rata de 
utilizare a acestora este similară cu cea națională 75 - 80%.  
Cele mai frecvente afecțiuni ale pacienților sunt legate de patologia reumatismal-
degenerativă, patologie cronică respiratorie și cardio – vasculară, cauzele acestora nefiind 
legate de  condițiile de mediu sau locale. 

Dintre pacienții care se prezintă la camera de gardă, un procent cuprins între 25 și 
30% ajung să fie internați. Din totalul pacienților internați, peste 80% reprezintă urgențe, 
cu 20 procente mai mult decât media națională. Indicele de concordanță între diagnosticul 
pus la momentul internării și cel de la momentul externării este de peste 85%, la internare 
nefiind făcute toate investigatiile. Rata infecțiilor nozocomiale este 0.  

Având în vedere ponderea mare a asistaților sociali și a populației rome în cadrul 
beneficiarilor, conducerea spitalului consideră că ar fi de ajutor angajarea mediatorilor 
sanitari pentru comunitățile rome din Rupea și cele învecinate.  

Pentru unele specialități, este angajat un singur medic, fapt ce creează  
disfuncționalități în perioada concediilor sau a deplasărilor pentru participare la diferite 
sesiuni științifice: la secția medicină internă sunt 2 medici specialiști; la pediatrie - 2 medici 
specialiști , dintre care un pensionar; la secția obstretică fiziologică – 1,5 norme; chirurgie 
generală – un medic normă întreagă, un medic pensionar și un medic având contract de 
prestări pentru intervenții chirurgicale; ATI - 2 medici având contract de prestări servicii; 
boli infecțioase - 1 medic; neonatologie – post vacant. Primăria a acordat două locuințe de 
serviciu pentru cadrele medicale de la spital. 

Ambulatoriul nu dispune de toate secțiile necesare având în vedere volumul 
populației deservite și distanța față de alte unități medicale  În prezent are doar 4 
specialități – chirurgie, ginecologie, pediatrie și interne. Conform reprezentantului 
instituției, având în vedere frecvența afecțiunilor populației din zonă, sunt necesare secții 
de  cardiologie, ORL, oftamologie, neurologie, diabetologie, medicina muncii. Serviciile 
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stomatologice sunt furnizate doar de către cabinetele private și sunt inaccesibile populației 
asistate social. 

Pentru optimizarea serviciilor medicale oferite, conducerea spitalului planifică 
achiziția unui aparat de radiologie cu stocare digitală a datelor, cu posibilitatea de 
transmitere la distanță a rezultatelor, achiziția unui laparoscop și a aparaturii necesare  
pentru  laborator în contextul reintroducerii laboratorului, momentan serviciile fiind 
externalizate și costisitoare. Totodată, conducerea spitalului a identificat un spațiu unde ar 
putea fi înființat  un cabinet pentru diabet și neurologie în regim ambulator. Pentru 
amenajarea, dotarea și schimbarea structurii organizatorice vor fi necesare fonduri și 
aprobarea Ministerului Sănătății.  

Această lipsă nu este acoperită nici de cabinetele private din oraș, în prezent 
funcționând doar 4 cabinete ale medicilor de familie, 4 cabinte stomatologice, două 
laboratoare, dintre care unul cu punct de recoltare și două cabinete optometrice. 

În Orașul Rupea funcționează o singură farmacie. 
În anul 2015, s-a implementat un proiect de modernizare a ambulatorului prin POR 

2007 - 2013, Axa prioritară 3, Domeniul major de intervenție 3.1 – ”Modernizarea, 
reabilitarea si echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate din cadrul ambulatoriului 
Spitalului Orășenesc Rupea, județul Brașov”. Acesta a constat în lucrări de reamanajare în 
ambulator – lărgirea ușilor, schimbarea geamurilor, modernizarea utilităților, instalațiilor 
sanitare, amenajarea băilor, montarea instalației de climatizare, a lămpilor ultraviolete 
pentru sterilizare, dotarea cu mobilier și aparatură – ecografe digitale cu sonde convexe și 
liniare, electrocardiograf cu 12 canale, aspiratoare secreții, defribilatoare, instrumentar 
chirurgical, electrocauter, monitor fetal. Valoarea proiectului a fost de 2.295.976 lei. 

 
În prezent, Spitalul Orășenesc Rupea a depus un proiect la Compania Națională 

pentru Investiții în vederea obținerii unei finanțări pentru reabilitarea și 
recompartimentarea clădirii. Momentan nu sunt asigurate circuitele funcționale corecte - 
pentru pacienți, pentru personalul medical, pentru alimente, deșeuri sau instrumentarul 
chirurgical.  

Dacă la nivelul spitalului numărul medicilor este înjumătățit comparativ cu anul 
1990, la nivelul orașului, numărul total al acestora a crescut de la 20 la 26, în timp ce 
numărul personalului sanitar mediu a scăzut în total de la 50 la 44.  

Speranța de viață în județul Brașov este superioară celei de la nivel național, 76 de 
ani comparativ cu 75 de ani; 78,9 ani a fost speranța de viață în 2015 în rândul femeilor, pe 
când în cazul bărbaţilor a fost de 72,6 an. Rămâne însă mult sub media europeană stabilită 
în anul 2015 80,9 ani. 

Principalii factori care influenţează speranţa de viaţă sunt: nivelul de trai, gradul de  
dezvoltare a sistemul medical, stilul de viaţă - sedentarism, alimentaţie necorespunzătoare, 
condiţii de igienă, consum de substanţe toxice (tutun, alcool). 
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1.5 Servicii publice şi protecţie socială 
 

Primăria Orașului Rupea are 80 de angajați, dintre care: 22 sunt în aparatul de 
specialitate al primarului, 1 angajat la biblioteca orășenească, 3 angajați la zone verzi, 6 
angajați la prevenirea și stingerea incendiilor, 4 angajați la pășuni, 9 angajați la salubritate, 
4 angajați la evidența populației și 3 muncitori angajați la servicii de dezvoltare, 5 angajați 
la cantina socială și 23 de asistenți sociali. 

În ceea ce priveşte serviciile sociale, categoriile de persoane care primesc ajutor 
social şi tipurile de ajutor sunt: 

 Familii fără venit – venitul minim garantat; 
 Familii cu venituri foarte mici – ajutor familial, cu condiţia de a merge copiii 

acestora la şcoală; 
 Persoane cu dizabilităţi – asistenţi personali. 
 

La nivelul Orașului Rupea, sunt angajați 23 de asistenți, membri ai familiilor 
beneficiarilor. Asistentul personal este persoana fizică atestată care asigură la domiciliu, 
îngrijirea și protecția copilului sau adultului cu handicap grav. 

Beneficiare ale indemnizațiilor de handicap pentru persoane adulte au fost 8 
persoane în cursul anului 2016, iar persoane deținătoare ale certificatelor de handicap au 
fost 70. 

În sezonul rece 2015 - 2016, au primit ajutor pentru încălzirea locuințelor/ajutoare 
de urgență și alimente UE 1.250 de persoane, ajungând la o pondere de peste 20% din 
totalul populației cu domiciliul stabilit la Rupea. Ajutorul pentru încălzirea locuinței se 
acordă celor care au un venit net mediu pe membru de familie mai mic de 615 lei în cazul 
încălzirii cu gaze naturale, energie electrică, precum şi cel cu lemne, cărbuni şi 
combustibili petrolieri.  
 

În perioada 2010 – 2016, numărul mediu al dosarelor pentru venitul minim garantat 
a fost de 150 dosare, iar numărul persoanelor asistate 550. Alocația pentru susținerea 
familiei se acordă începând cu anul 2011 pentru familiile cu un venit mediu pe membru 
mai mic de 530 de lei. În anul 2015, în Orașul Rupea existau 80 dosare pentru familii care 
includeau 150 de copii. 

Veniturile și cheltuielile Primăriei pentru anul 2016 au fost 14.799 mii lei. 
Indemnizațiile pentru persoanele cu dizabilități și plata asistenților personali au totalizat 
924,60 mii lei, iar cheltuielile pentru prevenirea excluderii sociale (venitul minim garantat 
și cheltuielile pentru cantina socială) s-au ridicat la 779,25 mii lei. 
  Cantina socială are în prezent doar 10 beneficiari deoarece Primăria Orașului Rupea 
nu poate să suporte costurile pentru mai multe persoane defavorizate, deși există cerere. 
Cantina funcționează ca unitate de furnizare a meselor în sistem catering pentru spital și 
grădiniță. Pentru a acoperi solicitările, este necesară modernizarea cantinei prin dotarea cu 
aparatură și ustensile profesionale. 
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1.6 Cultură 
 
 

Specificul şi diversitatea culturală ale orașului sunt evidente chiar şi pentru un 
vizitator abia ajuns în Rupea. Concursul bisericilor aparţinătoare diferitelor culte, casele 
din oraș care păstrează elemente arhitecturale săseşti, locuitorii etnici maghiari și sași care 
folosesc în mod curent limba maternă evidențiază o localitate tipică a Transilvaniei 
multiculturale.  

Orașul beneficiază de o emblemă istorică și culturală puternică prin prezența Cetății 
Rupea. Cetatea Rupea, aşa cum ni se înfăţişează astăzi, acoperă o suprafaţă de aproape 11 
ha cu ziduri, turnuri şi curţi interioare. Datorită poziţiei dominante pe care o ocupă în 
apropierea drumului european E 60, în dreptul oraşului, este o prezenţă remarcabilă de la 
mare distanţă.  

La fel de sigur este că reprezintă o creaţie medievală, un complex arhitectonic major, 
cu nivele rezultate în cinci secole de funcţionare.  

Anul primei sale consemnări documentare este 1324. Dar acesta nu este al 
întemeierii, care trebuie să fie anterioară măcar cu câteva decenii. Atunci când a început să 
funcţioneze, a fost mereu legată de autorităţile publice rânduite într-o ierarhie specifică 
Evului Mediu: rege – voievod – castelan – scaun şi autorităţi scăunale.  

Este evident că, spre deosebire de multe alte cetăţi ale Transilvaniei, Rupea a avut 
şansa unei conservări de excepţie. În prima jumătate a secolului al XVIII-lea, de când 
datează primele desene documentare credibile, realizate de către militari, degradările s-au 
legat mereu de dispariţia acoperişurilor şi rapidul colaps al unor zidării rămase astfel 
neprotejate.  

Populată intens înainte de anul 1621, cetatea şi-a dobândit întreaga planimetrie pe 
care astăzi o regăsim pe teren. Locuitorii săi dispuneau de toate facilităţile: case de locuit 
(aproape o sută), spaţii pentru administraţia comunităţii şi a scaunului, capelă, casa 
preotului, loc pentru căruţe, depozite de documente, provizii şi arme, fântână, loc de târg 
(Cetatea de jos).  

Localitatea avea statut de târg, iar cultura sa materială redescoperită ne spune că 
aici nu a fost niciodată o cetate ţărănească. Legarea ei de nişte ţărani s-a făcut tardiv, 
alunecându-se dinspre concepţiile democraţiei burgheze, apoi consolidându-se datorită 
istoriografiei marxiste, prin comparaţie cu bisericile fortificate.  
Graţie fortificaţiilor şi înţelepciunii gospodarilor ei, Rupea nu fost atacată, cucerită sau 
jefuită în toate aceste secole.  Cetatea a fost părăsită treptat, din prima jumătate a secolului 
al XVIII-lea, după asigurarea politică garantată de către armata Imperiului Habsburgic.  

Cea mai radicală schimbare a cetăţii s-a produs în urma programului de restaurare 
din anii 2010 - 2012, când cetatea, prin accesarea Programului Operațional Regional      
2007 - 2013, şi-a recuperat şi renovat parte din zestrea originală, aflată mult timp în uitare.  
Prin proiect, s-a reabilitat cetatea, s-au realizat drumuri de acces și amenajări peisagistice, 
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valoarea totală a proiectului ajungând la 30,825 milioane lei, dintre care 23,3 milioane lei a 
fost finanțare nerambursabilă. 
 

Această restaurare recentă care redă cetatea comunității și circuitului turistic este 
însă contestată de unii istorici și arhitecți care consideră că modul în care s-a reabilitat 
monumentul a periclitat autenticitatea acestuia. Cu toate acestea, numărul vizitatorilor 
atrași de Cetatea Rupea crește de la an la an începând cu 2013 - anul deschiderii, ajungând 
la 72.000 în 2016. 
 

Un alt obiectiv cultural este Biserica Evanghelicǎ - Luteranǎ din oraș, o construcție 
gotică, de tip sală, din secolele XIV - XVI, cu picturi murale în calcar. Pe zidul sudic, 
deasupra galeriei, încă se mai pot admira urme ale frescelor dinainte de reformaţi. Tot pe 
zidul sudic, mai sus de tribună, au fost descoperite picturi murale reprezentând oameni în 
mişcare. Altarul bisericii, în stil baroc, datează din 1709, iar orga din 1726. În vara anului 
2017, Parohia Evanghelică C.A. din Rupea a semnat un contract cu Autoritatea de 
Management pentru Programul Operațional Regional pentru finanțarea proiectului Lucrări 
de reparaţii, conservare şi introducere în circuitul turistic la Ansamblul Bisericii Evanghelice 
Fortificate Rupea în valoare de 2,05 milioane lei, din care 1,926 milioane lei nerambursabili. 
Prin proiect, se urmărește creșterea atractivității turistice a zonei prin punerea în valoare și 
utilizarea durabilă a obiectivului de patrimoniu Ansamblul Bisericii Fortificate Rupea și 
introducerea acestuia în circuitul turistic real și virtual prin: - reabilitarea obiectivului de 
patrimoniu; - digitizarea obiectivului de patrimoniu; - întocmirea și operaționalizarea unui 
plan de marketing care prevede acțiuni socio-culturale având scopul de a consacra 
obiectivul de patrimoniu ca centru de atracție turistică și să conducă la creșterea numărului 
de vizitatori cu cca. 400 anual (o creștere de 30,08%); - utilizarea atractivității obiectivului 
de patrimoniu, gazdă a evenimentelor prevăzute în planul de marketing pentru 
promovarea dezvoltării durabile a zonei și conceptelor de egalitate și acces egal, eliminarea 
și prevenirea discriminării de orice tip. 
 

În Muzeul etnografic “Gheorghe Cernea” – secție a muzeului etnografic din Brasov 
sunt ilustrate ocupaţii tradiţionale ale locuitorilor din zonă, precum şi obiceiurile acestora 
(olărit, sărbătoarea coroanei, pescuitul, nunta, interior românesc, interior săsesc, băcănia), 
precum şi o secţiune dedicată lui Gheorghe Cernea.  

În Rupea mai poate fi vizitat Muzeul Etnografic “Vasile Borcoman”. Acesta a fost 
amenajat de un renumit învăţător chiar în casa lui. Aici se pot vedea colecții personale de 
icoane, mobilier, cărţi, diferite ustensile, toate cu o valoare deosebită. 

Patrimoniul cultural imaterial al orașului Rupea este, ca și cel al întregii zone, 
suprinzător de viu. În fiecare an sunt organizate de locuitori sărbători/evenimente la care 
participă mare parte din comunitate, îmbrăcată în straie populare.  

„Balul însuraților”, organizat de Asociația ”Ramidava XXI” are loc anual, în luna 
februarie, la Sala Plugarilor. La acest bal, protagoniştii sunt persoanele căsătorite, 
îmbrăcate în portul popular specific zonei de baştină și etnie. Balul vrea să reînvie 
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atmosfera vechilor petreceri în costum popular care aveau loc în Rupea. În aceeași 
perioadă, are loc și ”Balul portului popular”, organizat de Primărie și de Ansamblul ”Junii 
Cetății”, eveniment la care participă atât cei căsătoriți , cât și cei necăsătoriți, de asemenea, 
în straie tradiționale. 

Serbarea câmpenească ”La Rond” este organizată de Rusalii (la 50 de zile după 
Paştele ortodox) într-un loc aflat în „Pădurea lui Grigorie” (Gigoriwald) din afara oraşului 
Rupea. 

„Balul feciorilor de Crăciun” este fixat pe 26 decembrie, se desfăşoară la Rupea şi are 
ca principali protagonişti tinerii necăsătoriţi. În aceeași perioadă, au loc și „Obiceiuri de 
colindat ale feciorilor”, desfăşurate în prima seară a Crăciunului şi un „Festival coral de 
colinde”.  

”Festivalul Cetăţilor” are loc în luna septembrie, iar în cadrul evenimentului 
participă localităţile care au avut statutul de cetăţi în trecut şi au jucat un rol important în 
viaţa economică. După paradă, delegaţiile cetăţilor sunt aşteptate în centrul oraşului de 
către primar şi fiecare înmânează însemnele cetăţii pe care o reprezintă (cheie, şervete 
tradiţionale). Pe scenă au loc programe artistice de cântece şi dansuri populare susţinute 
de formaţii care reprezintă diferite zone folclorice; participă inclusiv reprezentanţi ai 
minorităţilor naţionale (saşi, maghiari, romi).  

Cela mai active organizații culturale din oraș sunt Asociatia Ramidava XXI și este un 
proiect inițiat în anul 2010 de 24 de tineri. Între timp, s-au alăturat acesteia multe alte 
persoane de diferite vârste și profesii care își doresc păstrarea tradițiilor comunității 
rupene și promovarea valorilor sociale prin cultură și tradiție. Asociația Ramidava XXI 
organizează sărbători ale comunității, târguri cu produse locale, cursuri de dans popular și 
spectacole ale copiilor și tinerilor din localitate, spectacole de teatru cu trupe de la teatrele 
din țară și alte evenimente prin care încearcă să aducă o notă de dinamism vieții culturale 
din Rupea.  

Asociația Junii Cetății Rupea este, de asemenea, un promotor de nădejde al culturii 
locale prin participarea și prezentarea tradițiilor, portului și folclorului local la diverse 
evenimente naționale și internaționale. 

Toate aceste eforturi nu suplinesc însă lipsa locurilor de petrecere a timpului liber - 
cinema, teatru, ștrand, lipsă resimțită atât de tineri, cât și de restul populației.  
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ANALIZA SWOT SOCIAL 

 

Puncte Tari 
 Diversitate etnică și religioasă; 

 
 Condiţii bune de locuire a populaţiei 

nerome – acces la utilităţi, băi în interior, 
suprafaţă de locuire mare raportată la 
numărul de persoane;  
 

 Existența Spitalului Orășenesc Rupea care 
oferă servicii de ambulator, spitalizare de 
zi și spitalizare continuă, în specialitățile 
medicină internă, boli infecțioase, 
chirurgie generală, pediatrie, obstetrică 
ginecologie și îngrijiri medicale de urgență; 
 

 Diversitate culturală rezultată în urma 
conviețuirii timp de secole a românilor, 
maghiarilor și sașilor;  
 

 Patrimoniu imaterial bine conservat – 
folclor și sărbători locale păstrate de 
localnicii de toate vârstele;  
 

 Cooperare între comunitatea din Rupea și 
membri ai comunității săsești din 
Germania; 
 

 Localități înfrățite: din Ungaria - 
Csanadpalota, din Belgia – Danderleuw; 
 

 Prezența Cetății Rupea – o emblemă 
istorică și culturală puternică;  
 

 Existența a două asociații culturale locale 
active care organizează evenimente 
culturale și sociale, de la spectacole 
folclorice la spectacole de teatru și târguri 
cu produse locale; 
 

Puncte Slabe 
 

 Spor natural negativ în ultimii ani - 
scăderea natalității și emigrarea 
populației tinere către alte localități sau 
alte țări; 
 

 Rată de dependenţă demografică ridicată; 
 

 Scăderea ratei de natalitate la populaţia 
neromă; 
 

 Lipsa de atractivitate a localității și a 
categoriei în care se încadrează – orașe 
mici, aflate la distanță mare de centrele 
urbane mari;  
 

 Condiţii de locuire precare la populaţia de 
etnie romă – locuințe improvizate, număr 
mare de persoane într-o locuinţă, dotări 
insuficiente; 
 

 Lipsa creșelor; 
 

 Scăderea numărului de elevi și preșcolari 
înscrişi la unitățile de învățământ din 
Rupea; 
 

 Numărul mic de cadre didactice titulare 
localnice în învățământul preșcolar și în 
cel liceal și profesional; 
 

 Lipsa maiștrilor instructori pentru școala 
profesională care să aibă diplomă de 
licență; 
 

 Dotările pentru cursurile practice 
necesare elevilor care urmează filiera 
tehnologică sunt minime și depășite; 
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 Apartenența la o regiune istorică a țării 
căreia i se atribuie stereotipuri pozitive – 
Transilvania este percepută ca o regiune 
cu un grad de civilizație ridicat față de 
celelalte regiuni ale României, cu oameni 
de încredere. 

 Pondere mare a profesorilor navetiști la 
Liceul Ștefan Octavian Iosif, fapt ce 
implică o mai slabă implicare a acestora 
din cauza resurselor care trebuie alocate 
drumului; 
 

 Rata repetenţiei şi a abandonului şcolar 
mari; 
 

 Distanță mare (peste 50 km) a serviciilor 
medicale de cardiologie, ORL, 
oftamologie, neurologie, diabetologie, 
medicina muncii; 
 

 Număr insuficient de cadre medicale 
raportat la populația deservită; 

 
 Lipsa locurilor amenajate de petrecere a 

timpului liber – cinema, teatru, ştranduri 
etc.; 
 

 Numărul persoanelor care beneficiază de 
ajutoare sociale este mare, fapt ce denotă 
un nivel de trai scăzut în rândul 
populației. 
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Oportunităţi 
 

 
 

 Atragerea/alocarea de fonduri pentru 
reabilitarea și dotarea grădinițelor și 
școlilor;  
 

 Atragerea de fonduri pentru înființarea 
unei creșe și a unui centru de îngrijire și 
educație a copiilor, oferind astfel 
posibilitatea tuturor părinților să fie 
activi pe piața muncii și, în același timp, 
sporind șansele copiilor din familiile 
defavorizate să beneficieze de o mai bună 
educație; 
 

 Atragerea/alocarea de fonduri pentru 
amenajarea spaţiilor de petrecere a 
timpului liber, mărind astfel șansele ca 
tinerii să rămână în localitate; 

 
 Atragerea/alocarea de fonduri pentru 

dotarea școlii profesionale și încheierea 
unor parteneriate public-private care să 
asigure o bună pregătire practică a 
elevilor – acorduri cu companii pentru 
adoptarea sistemului de învâțământ 
profesional dual; 
 

 Alocarea de locuințe de serviciu cadrelor 
didactice titulare navetiste pentru a 
asigura o implicare mai mare a acestora; 

 
 Atragerea proiectelor şi a partenerilor din 

sfera ONG cu experienţă în prevenirea 
abandonului şcolar;  

 
 Implicarea unor persoane de etnie romă 

care au profilul potrivit pentru activităţi 
de mediere – şcolară, sanitară; 

Ameninţări 
 
 

 Creşterea populaţiei rome în 
condiţiile menţinerii nivelului scăzut 
de trai şi a celui de instruire; 
 

 Imposibilitatea de funcționare a 
spitalului în cazul în care nu se 
recurge la reabilitarea urgentă  a 
acestuia; 
 

 Emigrarea populației tinere din cauza 
lipsei de atractivitate a orașului – 
lipsa locurilor de muncă și a celor de 
petrecere a timpului liber; 
 

 Imposibilitatea folosirii clădirilor 
destinate educației din cauza 
degradării avansate a acestora.  
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 Demararea unor proiecte de economie 

socială care să implice în special persoane 
din grupuri dezavantajate, fără experiență 
de lucru. 
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Capitolul 2 - Economic 
 
 
2.1 Activităţi economice 
2.1.1 – Industrie, servicii şi comerţ  

Activităţile economice din orașul Rupea se bazează în principal pe comerţ, construcții 
şi exploatări forestiere. Din totalul de 432 de agenți economici înregistrați, 132 au 
desfășurat activitate în cursul anului 2014, iar, dintre aceștia, 104 au avut și angajați. Cifra 
de afaceri totală a agenților economici din Rupea a ajuns la 77.825.062 lei în anul 2014, iar 
numărul angajaților la 740. 

O sinteză a firmelor care desfăşoară activităţi economice în Orașul Rupea, inclusiv 
cifra de afaceri şi numărul de angajaţi din anul 2014 este prezentată în tabelul de mai jos:  

 
Tabel 9 - Cifra de afaceri și numărul angajaților pe domenii de activitate - 2014 

Nr. 
crt. 

Domeniu de 
activitate 

Nr. ag 
ec. 

Pondere 
ag. ec. 

Cifră de 
afaceri 

Ponder
e cifră 

de 
afaceri 

Nr. 
angajați 

Pondere 
angajați 

Raport 
cifra de 
afaceri/ 
angajat 

1. Producție 17 13% 13.049.603 
17% 

144 
19% 

90.622 

2. Comerț 55 42% 33.274.777 
43% 

244 
33% 

136.372 

3. Construcții 14 11% 9.102.178 
12% 

65 
9% 

140.033 

4. HORECA 11 8% 4.921.200 
6% 

103 
14% 

47.778 

5. 
Silvicultură, 
exploatare 5 4% 9.202.259 

12% 
54 

7% 
170.412 

6. Altele 30 23% 8.275.045 
11% 

130 
18% 

63654 
Sursa: Ministerul Finanţelor Publice 
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Grafic 9 -Ponderea agenților economici activi, a cifrei de afaceri și a numărului de 

angajați aferente principalelor domenii de activitate din Rupea - 2014 

 
Sursa: ANAF  
 
Conform datelor furnizate de  Ministerul Finanțelor Publice, domeniul de activitate cu 

cele mai multe firme active, cea mai mare cifră de afaceri și cel mai mare număr de angajați 
este comerțul, iar locul al doilea este ocupat de  producție. Orașul Rupea are o comunitate 
bazata pe consum, majoritatea activităților de comerț fiind desfășurate în mici magazine 
locale.   

În celelalte domenii de activitate, poziția domeniului conform numărului de agenți 
economici activi, nu mai este corelată cu cea a cifrei de afaceri sau a numărului de angajați. 
Domeniul de activitate de tip HORECA, deși reprezintă doar 8% din totalul firmelor active 
și are o pondere a cifrei de afaceri de 6%, ocupă al treilea loc în privința numărului de 
angajați – 14%. În ceea ce privește domeniul construcțiilor, acesta absoarbe doar 9% din 
totalul numărului de angajați, deși numărul firmelor are o pondere de 11%, iar cifra de 
afaceri ajunge la 12%. Silvicultura este domeniul cu cea mai mare diferență între ponderea 
agenților economici și cea a cifrei de afaceri. Firma cu cel mai mare număr de angajaţi este  
S.C. TODEX  S.R.L., care se ocupă cu fabricarea produselor de morărit și a avut un număr de 
49 de angajaţi în anul 2015.  

Reprezentanții primăriei consideră că mulți dintre agenții economici locali 
funcționează fără să aibă avizele necesare. Pe de altă parte, populația din Rupea este 
dispusă să plătescă servicii și produse care nu au toate certificările și avizele, dar au un preț 
mai mic.  

Comunitatea din Rupea reclamă o lipsă de interes a investitorilor pentru orașul 
Rupea. Investitorii prezenți la dezbaterile pe tema strategiei au evidențiat punctele slabe 
care fac localitatea neatractivă: dificultatea de a găsi spații de închiriat cu utilități deoarece 
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orașul se confruntă cu probleme de fond funciar și de proprietate și nu există utilități în 
zona industrială a orașului; nu există forță de muncă calificată, cei mai mulți dintre cei 
calificați fiind recrutați de  companiile din Brașov; nu există facilități pentru investitori de 
tipul taxe și impozite reduse.  
Ambele părți, atât reprezentanții primăriei, cât și cei ai mediului de afaceri din localitate, 
admit o comunicarea deficitară și își propun îmbunătățirea relațiilor și intensificarea 
dialogului. 

 
 

2.1.2 Agricultură și silvicultură  
 

Suprafața agricolă a Orașului Rupea reprezintă peste 70% (5.403 ha) din suprafața 
totală a localității, iar pădurile și vegetația forestieră peste 21% (1.598 ha).  Din cele 5.403 
ha de teren agricol, 2.189 este arabil și 3.214 reprezintă pășune și fânețe.  

 
Grafic 10 - Suprafața Orașului Rupea în 2014 după modul de folosință  

 

 
Sursa: Institutul Național de Statistică 
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Tabel 10 - Principalele culturi Rupea – 2015  

Principale 
culturi 

Suprafaţa pe 
care se cultivă  

Forma de 
prelucrare  

Forma de 
valorificare, 
dacă este cazul 

GRAU 110ha Individual consum propriu 

Porumb 30ha Individual consum propriu 

Porumb siloz 100ha Individual consum propriu 

Lucerna 90ha Individual consum propriu 

Sursa: Primăria Orașului Rupea 
 
Mare parte din terenul agricol, inclusiv din cel arabil rămâne neutilizat. Principalele 4 

culturi ocupă doar 15% din suprafața totală a terenului arabil. Terenul este exploatat 
individual, asociațiile fiind doar pentru exploatarea pajiștilor. În acest context care pare 
defavorabil practicării agriculturii, utilajele agricole sunt și ele în număr mic și depășite 
tehnologic: 50 de tractoare, 35 de pluguri, 20 de semănătoare, 50 de cositori, 14 prese de  
balotat. 

 
Tabel 11 - Efective animale Rupea – 1990 – 2003 - 2015 

 
Surse: INSSE și Primăria Orașului Rupea 
 
Așa cum reiese din tabelul prezentat, zootehnia, deși este principala ramură a 

agriculturii în zonă, cu excepția ovinelor, efectivele de animale au scăzut dramatic în ultimii 
25 de ani, după decolectivizare.  

În anul 2014, în domeniul agriculturii au activat doar 2 agenți economici, care 
însumează o cifră de afaceri de 344.082 lei și doar 1 angajat. În prezent nu există produse 
tradiţionale sau certificate ecologic, produse pentru care se observă o cerere tot mai mare 
și care pot fi valorificate mai bine decât cele necertificate.  
 

Fondul forestier al Orașului Rupea împreună cu fondul forestier al comunelor  
Homorod si Hoghiz este administrat de Regia Publică Locală Ocolul Silvic Pădurea Bogății 
RA. Fondul forestier al Orașului Rupea este constituit din 1.773 ha, dintre care proprietate 
publică 1.736,5 ha,  proprietatea Bisericii Ortodoxe Fișer - 16,71 ha și proprietatea Bisericii 

Tip animal 1990 2003 2015 Diferență absolută Diferență relativă 
Bovine 5.514 900 830 -4.684 -85% 

Porcine 1.995 951 310 -1.685 -84% 

Ovine 10.580 4.290 13.700 3.120 29% 

Păsări 4.600 10.400 3.350 -1.250 -23% 
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Evanghelice Fișer - 19,78 ha. Acesta constă în principal din gorunete de deal, clase de vârstă 
între 0 și 125 ani, cu productivitate medie. 

 
Din cauza regenerării dificile a arboretelui de gorun, în majoritatea cazurilor se 

observă o conversie către arborete de carpen, cu o valoare inferioară atât economică, cât și 
ecologică. Cauzele care determină acestă conversie sunt legate de modificarea temperaturii 
medii anuale, a precipitațiilor medii anuale și a pășunatului abuziv.  

Există numeroase fructe de pădure şi plante medicinale, dar acestea nu sunt 
valorificate într-un mod organizat deoarece nu există o unitate de prelucrare primară, iar 
culegerea plantelor ar implica contracte cu zilieri, proceduri prea birocratice raportat la 
câștigul obținut. Fondul cinegetic din zonă este foarte divers - urși, mistreți, vulpi, 
căprioare, ciute, râs, pisică sălbatică, rațe, gâște.  

 
Rețeaua de drumuri forestiere este slab dezvoltată, fapt ce împiedică lurările de 

mentenanță și exploatare și accesul turistic. Singura sursă de finanțare este reprezentată de 
fondurile proprii, fondurile nerambursabile aferente Programului Național de Dezvoltare 
Rurală fiind inaccesibile. 

 
2.2 Populaţia ocupată şi şomajul 

 
Numărul mediu de salariați din orașul Rupea a fost în anul 2015 de doar 898, conform 

datelor furnizate de Institutul Naţional de Statistică.  
 

Grafic 11 - Numărul mediu de salariaţi din Orașul Rupea în perioada 1995 - 2015 
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Sursa: Institutul Naţional de Statistică 
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Așa cum se observă în graficul 11 , este alarmantă scăderea numărului de angajați din 
localitate, diferența absolută între 1995 și 2015 fiind de 1.060, iar diferența relativă de 
54%.  

Numărul șomerilor înregistrați variază în perioada 2010 - 2015 între 219 și 276, cel 
mai mare număr de șomeri fiind în 2010, în perioada imediat următoare declanșării crizei 
economice și cel mai mic în 2012. În anul 2015, numărul șomerilor înregistrați din Rupea 
reprezintă 10% din numărul total al șomerilor înregistrați la Agenția AJOFM Rupea și 2,5% 
din numărul șomerilor înregistrați la nivelul județului Brașov. 

 
Grafic 12 - Ponderea pe sexe a șomerilor din Orașul Rupea în perioada 2010 - 2015 

 
Sursa: Institutul Național de Statistică 
 
Ponderea șomerilor în totalul resurselor de muncă este un indicator statistic, 

exprimat în procente și determinat prin raportarea numărului șomerilor înregistrați la 
totalul populației după domiciliu cu vârsta cuprinsă între 18 - 62 ani la 1 ianuarie și 1 iulie 
a fiecarui an. Acest indicator statistic reprezintă rata șomajului la nivel de localitate în 
sensul O.U.G. nr. 75/2000 privind regimul zonelor defavorizate. 

În Orașul Rupea, rata șomajului este mai mare decât cele de la nivel național și 
județean: 6,5, comparativ cu 3,1, respectiv 2,4. Această situație este cu atât mai 
îngrijorătoare, cu cât această localitate reprezintă și centrul economic al întregii zone. Acest 
indicator care este dublu la nivelul orașului Rupea decât cel de la nivel național și aproape 
triplu decât cel de la nivel județean coroborat cu faptul că numărul mediu al salariaților a 
scăzut la mai puțin de jumătate în 20 de ani, evidențiază situația alarmantă în care se află 
localitatea.  

O problemă de care se lovesc des locuitorii orașului Rupea este lipsa calificărilor – 
foarte mulți nu sunt calificați și nici nu cunosc vreo meserie, iar altora, deși au experiență 
într-un domeniu, le lipsește certificarea. Acestă problemă persistă și pentru că există o lipsă 
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de comunicare între instituțiile care au atribuții de formare și formare continuă și mediul 
de afaceri. 
 
 

2.3 Potenţial turistic 
 

Sudul Transilvaniei, în ansamblu, are un mare potențial turistic datorat amprentei 
culturale specifice și păstrării unui peisaj natural nealterat. În această microregiune, se află 
destinațiile turistice cu cea mai mare notorietate din România – Brașov, Bran, Sighișoara,  
Sibiu etc.  

Chiar în zona Rupea se află satul, poate,  cu cea mai mare notoriate din țară – Viscri. 
Acesta este unul dintre locurile în care se oprește adesea Prințul Charles al Marii Britanii 
când vizitează România și beneficiază în acest fel de o foarte eficientă promovare.  
Cetatea Rupea, începând cu anul 2013 atrage mare parte dintre turiștii zonei, în anul 2014  
- 65.744 de vizitatori, în anul 2015 - 71.226,  până la începutul lunii mai din anul 2017, 
numărul persoanelor care au vizitat cetatea ajungând la 285.000. Cei mai mulți însă rămân 
doar vizitatori ai Cetății și, eventual ai bisericilor fortificate din acestă zonă. Cetatea în sine 
reprezintă un punct de reper, dar lipsesc atracțiile conexe care să mențină turiștii în 
localitate.  

 
În prezent, în Rupea sunt doar 6 structuri de cazare care totalizează un număr de 164 

de locuri, 90 în hoteluri și 74 în moteluri.  
 
Grafic 13 - Sosiri ale turiștilor în structuri de primire turistică din Rupea între anii          
2001 - 2015 

 
Sursa: Institutul Național de Statistică 
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Raportat la anul 2001, numărul sosirilor în structurile de cazare în anul 2015 a 
crescut de mai mult de 18 ori, de la 546 la 9.971. Dintre acestea 6.670 sunt în moteluri, 
3.191 în hoteluri și 110 în pensiuni. Totuși, raportat la numărul sosirilor din județul Brașov, 
sosirile în Rupea reprezintă doar 1%.  
 
Grafic 14 - Numărul înnoptărilor în structurile de primire turistică din Rupea între anii 
2001 - 2015 
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Sursa: Institutul Național de Statistică 

 
Durata sejurului la nivelul anului 2015 este 1,6, mai mică decât cea de la nivelul 

județului – 1,9. Tipul de structură de cazare cu cea mai mare durată a sejurului o reprezintă 
hotelul cu 2,2, iar motelul este structura cu cea mai mică durată – 1,3. 
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ANALIZA SWOT ECONOMIC 

 

Puncte tari 
 

 Localitatea este amplasată pe o 
importantă rută turistică a României 
(Brașov - Sighișoara); 
 

 Obținerea de finanțare europeană  
nerambursabilă pentru reabilitarea a 
două obiective turistice locale 
importante – Cetatea Rupea și 
Biserica Evanghelică Rupea; 
 

 Numărul de vizitatori ai Cetății Rupea 
este în creștere, ajungând la începutul 
lunii iunie 2017 la 285.000; 

 
 Orașul Rupea are o amprentă 

culturală specifică sudului 
Transilvaniei, zonă pentru care este 
conturat un brand și care beneficiază 
de o bună promovare internațională; 

 
 Existența produselor, meșteșugurilor 

și gastronomiei locale; 
 
 Suprafață mare de teren agricol; 
 
 Suprafață mare de pădure cu o 

valoare economică ridicată; 
 
 Diversitate cinegetică mare - 

prezența unor specii dispărute în 
multe țări europene: urs, râs, mistreți, 
vulpi, căprioare, ciute, pisică 
sălbatică; 

 
 Primăria este membru al unor 

asociații/parteneriate care atrag 
fonduri pentru zona Rupea – 

Puncte slabe 
 
 Număr mic de angajați la nivelul 

orașului raportat la populația în vârstă 
de muncă; 
 

 Slabă diversificare a serviciilor la 
nivelul orașului; 
 

 Serviciile prestate în localitate nu sunt 
oferite la standardele actuale pe de o 
parte din lipsa concurenței în zonă și, 
pe de altă parte, din cauza unei puteri 
slabe de cumpărare a populației locale; 
 

 Fostele fabrici aflate acum în 
proprietate privată sunt în stadiu 
avansat de degradare, vizibile de pe 
drumurile principale și cauzează 
scăderea atractivității orașului;  
 

 Forță de muncă necalificată sau care 
are calificări nesolicitate pe piața 
muncii; 
 

 Lipsa cunoștințelor localnicilor despre 
noile curente din turism; 
 

 Lipsa asociațiilor agricole și a actelor 
de proprietate pentru terenul 
extravilan; 
 

 Utilajele agricole sunt în număr mic și 
uzate; 
 

 Experiență slabă a locuitorilor cu 
privire la accesarea fondurilor 
nerambursabile. 
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Asociația Transilvană Brașov Nord 
(grup de acțiune locală), Agenția de 
Dezvoltare Durabilă a Județului 
Brașov, Colinele Transilvaniei. 

 

Oportunităţi 
 Atragerea de fonduri nerambursabile 

pentru înființarea și modernizarea 
afacerilor – Programul Național de 
Dezvoltare Rurală LEADER, 
Programul Operațional Regional, 
Programul Operațional Capital Uman 
Start-up plus, Start-up nation; 
 

 Organizarea unor seminarii și a unor 
schimburi de bune practici cu privire 
la marketingul și valorificarea 
produselor și serviciilor locale; 

 
 Creșterea valorii adăugate a 

produselor și serviciilor locale prin 
crearea unui brand comun pentru 
sudul Transilvaniei (inițiativă a 
parteneriatului Colinele 
Transilvaniei); 
 

 Creșterea valorii adăugate a 
produselor și serviciilor locale prin 
certificarea acestora – produse 
tradiționale, ecologice; 
 

 Organizarea unor întâlniri periodice 
între reprezentanții instituțiilor 
locale și cei ai mediului de afaceri în 
vederea identificării soluțiilor pentru 
creșterea oportunităților de 
dezvoltare la nivel local; 

 
 Pregătirea unor locații pentru 

Ameninţări 
 Migraţia forţei de muncă creşte în lipsa 

oportunităţilor economice locale; 
 

 Atragere slabă a turiștilor de pe ruta 
Brațov - Sighișoara și a vizitatorilor 
Cetății Rupea din cauza imaginii 
neatractive a localității de pe E60 și a 
posibilității de vizitare a cetății fără a 
se intra prin  oraș; 
 

 Exploatare forestieră irațională în 
contextul unei economii locale slabe; 
 

 Neatragerea investitorilor în contextul 
emigrării populației tinere și a lipsei 
de calificare a forței de muncă; 
  

 Neintegrarea populației din grupuri 
vulnerabile conduce la dezvoltarea 
activităților economice marginale 
(cerșetorie, vânzare ilegală de 
ciuperci/fructe de pădure în condiții 
insalubre etc.) și creșterea ratei 
infracționalității. 
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potențili investitori prin asigurarea 
utilităților și amenajări minime; 

 
 Oferirea unui pachet de beneficii 

potențialilor investitori de care 
aceștia să poată profita condiționat – 
de exemplu scăderea unor taxe/ 
impozite în condițiile de menținere a 
unui număr de angajați o anumită 
perioadă; 

 
 Organizarea unor campanii de 

conștientizare a populației și a 
agenților economici locali cu privire 
la potențialele pericole pe care le 
reprezintă serviciile prestate fără 
certificări/garanții coroborate cu 
măsuri de aplicare a legii privind 
deținerea avizelor și autorizațiilor 
necesare prestării activității 
economice; 

 
 Crearea unor asociații/cooperative 

agricole pentru eficientizarea 
investițiilor și a resurselor necesare 
practicării agriculturii și valorificării 
produselor agricole; 

 
 Atragerea de fonduri nerambursabile 

pentru integrarea populației din 
grupuri vulnerabile – șomeri, tineri 
NEETs, populație romă etc.; 

 
 Valorificarea produselor locale prin 

certificarea acestora; 
 
 Valorificarea fructelor și florei 

spontane prezente pe pajiști și în 
pădurea locală și ocuparea populației 
vulnerabile prin înființarea unor 
microunități de procesare și vânzarea 
produselor rezultate; 
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 Dezvoltarea serviciilor conexe 

turismului  prin atragerea 
vizitatorilor Cetății Rupea și a 
turiștilor de pe ruta Brașov –
Sighișoara – restaurante cu specific 
local, activități de agrement, servicii 
de ghid turistic, construirea unor 
observatoare pentru photohunting și 
birdwatching. 
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II. INFRASTRUCTURĂ ȘI MEDIU 
 

3.1 Infrastructura rutieră, străzi și spații verzi 
 

Orașul Rupea este străbătut de DN13 și DJ132. Centrul orașului este ocolit de 
DN13/E60  (Braşov – Rupea – Sighişoara), care intersectează localitatea pe o lungime de 14 
km de la intrarea dinspre Pădurea Bogății până în apropiere de centrul orașului și apoi de 
la Cetatea Rupea până la ieșirea din Fișer. 
 
Legătura cu celelalte localităţi din zonă se efectuează pe următoarele artere de circulaţie: 
- DJ132 - comuna Homorod 
- DN13/E60 - comuna Hoghiz 
- DJ131F spre Ungra 
- DJ105A spre Jilbert 
- DN13/E60 – Comuna Buneşti. 

Lungimea totală a străzilor orășenești în Rupea este de 24 km – 17,4 km în Rupea, 3,1 km în 
Rupea Gară, 3,85 km în Fișer. Acestea includ drumurile amenajate în cuprinsul localității 
care asigură circulația între diverse părți ale acesteia, inclusiv drumurile naționale și locale 
din orașul respectiv, cu sau fără îmbrăcăminți asfaltice. Dintre cei 24 km de străzi, 
aproximativ 4 km necesita interventii, fiind neasfaltat (cea mai mare parte în Fișer). Una 
dintre străzile care necesită modernizare este chiar str. Republicii din centrul orasului (cu o 
lungime de 3,8 km), pentru care este nevoie de refacerea covorului asfaltic, a podurilor și 
podețelor. 12 km sunt modernizați cu îmbrăcăminți din piatră fasonată (îmbrăcăminți de 
piatră cubică, paralelipipedică sau de alte forme regulate), asfalt sau beton. În prezent, au 
fost selectate în vederea finanțării prin Programul Național de Dezvoltare Locală proiectele 
”Reabilitare strada Republicii - Rupea, județul Brașov” în valoare de 7.851.300 lei și 
”Desfacere și construire pasarelă peste pârâul Cozd în orașul Rupea, județul Brașov”. 
 
 
3.2 Alimentare cu apă 
 

Conform datelor furnizate de Institutul Național de Statistică, lungimea rețelei de apă 
potabilă a U.A.T. Rupea era în anul 2015 de 22,7 km. Aceasta a crescut față de anul 1990 cu 
8,6 km, având loc lucrări de extindere în Fișer în anul 2003 din fonduri nerambursabile şi 
contribuţie locală (prin programul RICOP) prin care s-au construit un rezervor cu 
capacitatea de 80.000 litri de apă şi o conductă de alimentare cu apă cu cişmele stradale. 

   
Sursa de apă este barajul colector Bogata, iar operatorul reţelei este Compania Apa 

Braşov. În perioada de finanțare 2007 – 2013, compania APA  a accesat fonduri 
nerambursabile prin Programul Operațional Sectorial Mediu, prin care a efectuat lucrări de 
reabilitare și extindere a rețelelor de distribuire a apei și a sistemului de canalizare, 
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inclusiv stații de pompare apă uzată în mai multe localități din județul Brașov, printre care  
Rupea, Homorod si Hoghiz. Valoarea investiției pentru Orașul Rupea a fost de 8,5 milioane 
lei și a inclus lucrări pentru aducțiunea Rupea – Dopca pe o lungime de 2,83 km, 
reabilitarea stației de tratare a apei potabile Bogata, reabilitarea rețelei de distribuție a 
apei şi extinderea reţelei de canalizare şi a conductei de refulare în Rupea Gară. Lucrările 
privind alimentarea cu apă s-au desfăşurat pe străzile Republicii, 1 Decembrie, Târgului, 
Cimitirului, Pârăului, Văii, Pieții, Pădurii, Str. Mică, Frăției, A. P. Bănuț, 15 Noiembrie, Teilor, 
Cetății, Fagului (parțial), Între Grădini, Muncii, Hill, Gării, însumând o lungime de 7,4 km și 
248 de cămine de vizitare. 

 
În reţeaua de distribuţie a apei, sunt realizate peste 1.500 de branşamente: 

- 1.468 pentru locuințe individuale (case și apartamente); 
- 95 pentru instituţii publice. 
Practic, este branșată la apă marea majoritate a  locuințelor, excepție făcând locuințele  din 
Fișer. Aici nu este rețea de apă potabilă în prezent și nici nu există deocamdată un studiu 
din care să reiasă de unde s-ar putea aduce apă pentru extinderea rețelei orașului. 
 

3.3 Sistemul de canalizare 
 
Oraşul Rupea are sistem de canalizare a apelor uzate, prin care se realizează colectarea, 

transportul şi descărcarea apelor uzate. În anul 2017, marea majoritate a locuințelor din 
Rupea și Rupea Gară sunt racordate la rețeaua publică de canalizare (90%). Ca și în cazul 
rețelei de apă, și rețeaua de canalizare lipsește în Fișer.  
 
Planul iniţial al sistemului de canalizare cuprindea: 

 reţea de canale în sistem combinat, care colectează apa uzată orăşenească şi apa 
uzată industrială preepurată; conductele sunt din beton cu diametre de 200 - 400 
mm;  

 reţea de colectare apă pluvială prevăzută numai în zona captării torenţilor care 
traversează suprafaţa oraşului; 

 staţie de pompare apă uzată pentru pomparea apei uzate în staţia de epurare; 
 staţia de epurare este proiectată conform normelor in vigoare – mecanică, chimică și 

biologică, situată pe teritoriul U.A.T. Hoghiz. 
 

După implementarea proiectului ”Reabilitarea și extinderea rețelelor de distribuiție apă 
și a sistemului de canalizare, inclusiv stații de pompare apă uzată” de către Compania APA, 
sistemul de canalizare din Orașul Rupea include 7 km de reţea canalizare mixtă şi 2 km de 
reţea canalizare în sistem separativ. În cadrul proiectului, au fost înlocuite conductele din 
Rupea și Rupea Gară pe o lungime de 9 km cu conducte din PVC cu diametru de 250 mm. 
 

În vederea asigurării canalizării și în Fișer,  administraţia locală a accesat fonduri din 
Programul Național de Dezvoltare Locală în valoare de 4,8 milioane lei, prin care s-a 
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realizat rețeaua de canalizare. Racordarea locuințelor la aceasta rămâne însă pe lista de 
priorități a administrației. 
 
 
 
 

3.4 Electrificare şi încălzire 
 

Oraşul Rupea este alimentat cu energie electrică din staţiile de transformare 110/20 KV 
existente în localităţile Hoghiz şi Făgăraş, prin intermediul reţelelor de medie (20 kV) şi 
joasă tensiune (0,4 kV). În Rupea nu există gospodării neelectrificate. Lungimea reţelei 
electrice totalizează 41 km. 

Iluminatul public este prezent pe majoritatea arterelor din localitate. Sunt utilizate 
lămpi cu vapori de mercur sau sodiu. Pentru susţinerea instalaţiilor de iluminat public sunt 
folosiţi stâlpii reţelei de joasă tensiune. Prin investiția companiei Electrica, în centrul 
orașului, pe strada Republicii s-a facut trecerea de la cabluri aeriene la cabluri subterane. 
 
Există și câteva disfuncţionalităţi: 

o Reţeaua de joasă tensiune este echipată corespunzător parţial, cu conductoare 
izolate torsadate doar în zona centrală, în rest fiind de tip clasic, cu conductoare 
neizolate; 

o Iluminatul public este deficitar în unele zone de la marginea localităţilor. 
 
În Orașul Rupea, excepție făcând strada Republicii, se impune reproiectarea şi 

reactualizarea branşamentelor în conformitate cu legislaţia în vigoare și este de dorit să se 
realizeze branşamente moderne care să permită trecerea la sisteme moderne de 
management energetic prin sisteme informaţionale şi tehnică de calcul. 

Alimentarea cu energie termică pentru încălzire şi prepararea apei calde menajere 
în oraşul Rupea este asigurată prin centralele termice proprii (individuale). Majoritatea 
clădirilor de utilitate publică sunt alimentate cu căldură de la centrale termice proprii, care 
folosesc gazele naturale, centrale dotate cu echipamente moderne, cu funcţionare 
automată, având randament ridicat şi grad redus de poluare, care pot livra agent termic 
conform cerinţelor de confort, programului de funcţionare, precum şi posibilităţilor 
fiecărui utilizator. Marea majoritate a consumatorilor din locuinţele individuale alimentate 
cu gaze folosesc pentru încălzire sobele, dar şi centralele termice moderne, cu puteri 
termice adaptate necesarului. 

O disfuncţionalitate aparte este dată de izolarea termică necorespunzătoare a 
clădirilor care conduce la inconfort termic, consum mare de energie necesară pentru 
încălzire, apariţia condensului – ce duce în timp la deteriorarea construcţiilor prin 
fenomenul de îngheţ-dezgheţ a masei de vapori în interiorul structurii anvelopei. 
Neutilizarea surselor regenerabile de energie din zonă, respectiv solară, biomasă etc. 
constituie, de asemenea, o disfuncţionalitate, în condiţiile în care este necesară exploatarea 
raţională a resurselor şi protejarea mediului ambient. 
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Reţelele de gaze naturale din oraşul Rupea şi Rupea - Gară au fost executate 
începând cu anul 1993 şi au fost dimensionate şi pentru etapa de viitor. Lungimea reţelei 
de gaze naturale este de 34,2 km, dar există posibilitatea de extindere a reţelelor de gaze 
pentru alimentarea unor noi consumatori. Fişer este alimentat cu gaze naturale prin 
intermediul staţiei de reglare măsurare SRM Buneşti aflată în comuna Buneşti. 

Amplasarea conductelor de presiune înaltă pe teritoriul administrativ al oraşului şi, 
mai ales în intravilan, creează o serie de servituţi, terenurile aflate în zona de siguranţă a 
conductelor având interdicţie de construcţie. 
Sistemul de distribuţie a gazelor naturale din oraş se află în exploatarea societăţii Engie 
Romania S.A., Sector Rupea, care asigură serviciul de distribuţie pentru aproximativ 90% 
dintre locuințe. Sunt alimentate cu gaze naturale locuinţele individuale - pentru încălzire, 
prepararea apei calde de consum şi pentru prepararea hranei. Majoritatea celor care nu se 
branșează este reprezentată de locuitorii din Fișer, aceștia preferând centralele pe lemne.  
Cele mai importante disfuncţionalităţi sunt: 

 o problemă o constituie faptul că, în conformitate cu prevederile Legii nr. 18/1991, 
s-au făcut împroprietăriri şi pe terenurile de deasupra reţelelor de transport fluide 
combustibile sau în imediata lor vecinătate, ajungându-se, în unele cazuri, la 
dificultăţi în realizarea întreţinerii şi reparaţiilor, deşi Legea fondului funciar nr. 
18/1991 (cu completările ulterioare) şi Legea gazelor nr. 351/2004 conţin 
prevederi exprese în acest sens; 

 din cauza vechimii conductelor şi armăturilor reţelei de distribuţie sunt necesare 
lucrări permanente de întreţinere şi reparaţii pentru menţinerea siguranţei în 
exploatare şi a unor condiţii optime de funcţionare a acestei reţele. 
 

 
 
3.5 Managementul deşeurilor  

 

Activitatea de gestionare a deşeurilor la nivel naţional se află într-o fază de 
restructurare şi reorganizare ca urmare a transpunerii prevederilor legislaţiei europene în 
domeniul gestionării deşeurilor în legislaţia naţională prin Ordonanţa de Urgenţă a 
Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deşeurilor, modificată şi aprobată prin Legea nr. 
426/2001 cu completările şi modificările ulterioare. Această nouă lege are ca scop crearea 
cadrului necesar pentru dezvoltarea si implementarea unui sistem integrat de gestionare a 
deşeurilor, eficient din punct de vedere ecologic şi economic. Obiectivul general îl 
reprezintă reducerea impactului gestionării deşeurilor asupra mediului, concomitent cu 
dezvoltarea beneficiilor economice prin utilizarea deşeurilor ca resursă şi îndeplinirea 
cerinţelor legislaţiei europene. Concret, noua strategie naţională în domeniu va avea ca 
rezultat închiderea tuturor depozitelor de deşeuri şi platformelor de gunoi necontrolate, 
construirea unor depozite ecologice de deşeuri şi a unor staţii de transfer locale, în cadrul 
unui sistem de colectare integrat pentru zonele urbane şi rurale. 
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La nivel naţional, până la 16 iulie 2009, România trebuia să închidă 78 de depozite 
municipale neconforme, din care 49 la nivelul regiunii 7 Centru. În judeţul Braşov, existau 9 
depozite de deşeuri municipal NECONFORME CLASA ”B” (conform H.G. nr. 349/2005), unul 
dintre ele, cu o suprafață de 1,5 ha fiind la Rupea. 

Pentru a evita intrarea în procedura de infringement a României, una dintre măsurile 
impuse a fost închiderea acestei rampe neecologice supravegheate, cu o capacitate 
proiectată de 200.000 m3 până la 1 iulie 2017.  

În 2016/2017, cantitatea de deşeuri municipale depozitate la Rupea era de 10.367 tone, 
deșeuri provenite atât din Orașul Rupea, cât și din localitățile limitrofe de pe o rază de 30 
km. Soluția de moment adoptată de administrația locală este transportarea deșeurilor la 
depozitul din Sighișoara. În vederea scăderii cheltuielilor cu salubrizarea orașului, atât în 
ceea ce-i privește pe cetățeni, cât și în ceea ce privește curățenia de pe domeniul public, de 
la începutul anului a fost început un program de colectare selectivă, astfel că o parte a 
deşeurilor va fi valorificată. Serviciul de salubrizare al oraşului Rupea (care presupune 
activități de precolectare, colectare, transport şi depozitare de deşeuri municipale) se 
desfăşoară de către S.C. Serviciul Public RUPEA S.R.L. 
  
 

3.6 Transport 
 
Rupea este conectată la una dintre cele mai importante magistrale feroviale ale țării 

(București – Brașov - Sighișoara – Arad – Nădlac); leagă capitala de vestul Europei, gara 
Rupea fiind la jumătatea distanței între Brașov și Sighișoara. O problemă o reprezintă 
faptul că gara este la distanță de mai mult de 6 km de centrul orașului și de Cetatea Rupea, 
iar mijloacele de transport pe acestă distanță sunt foarte rare, nesincronizate cu sosirile și 
plecările trenurilor. 

Există curse regulate de transport persoane operate de transportatori privați înspre 
București și Bistrița, care circulă pe DN13/E60. De asemenea, sunt curse regulate Brașov -
Cluj Napoca via Rupea. Legăturile cu localitățile învecinate care nu se află pe drumul 
național, nu sunt asigurate de nicio cursă regulata de transport persoane.  

Cele mai apropiate aeroporturi sunt la Sibiu și Târgu Mureș. 
 

3.7 Mediu 
 

Pe teritoriul administrativ al Orașului Rupea, patrimoniul natural reprezentat de 
biodiversitatea şi geodiversitatea conservată prin ariile naturale protejate, este reprezentat 
de două situri Natura 2000: 

 

Podişul Hârtibaciului 

246.357,1 ha, din care în Orașul 
Rupea: 
 1.373,4  

 

Arie de protecţie specială 
avifaunistică 
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Sighişoara -Târnava Mare 
 686,7 ha 

 
Arie de protecţie specială 

avifaunistică 

Sighişoara - Târnava Mare se suprapune parţial peste situl Podişul Hârtibaciului, fiind localizată 
în județul Brașov pe teritoriul U.A.T.-urilor Buneşti, Caţa, Jibert, Rupea, dar şi în judeţele Mureş şi 
Sibiu.  

Importanţa şi calitatea sitului sunt date de prezenţa pajiştilor uscate seminaturale şi facieşuri, 
cu tufărişuri pe substrat calcaros (Festuco brometalia), pajişti stepice subpanonice, păduri 
aluviale de Alnus glutinosa şi Fraxinus excelsior, vegetaţie forestieră panonică cu Quercus 
pubescens. 
Podişul Hârtibaciului, arie de protecţie specială avifaunistică, are o suprafaţă totală de 246.357,1 
ha, întinzându-se pe teritoriul următoarelor judeţe: Braşov (34,5%), Sibiu (51,8%) şi Mureş 
(13,7%). 
Pe teritoriul județului Brașov, situl are o suprafaţă de 38.444,73 de ha şi acoperă următoarele 
localităţi: Buneşti, Hoghiz, Jibert, Rupea, Ticuş, Ungra.   
Amintim o serie de specii de păsări importante pentru sit: Crex crex, Aquila pomarina, Pernis 
apivorus, Caprimilgus europaeus, Dendrocopos medius, Picus canus, Ciconia nigra, Circaetus 
gallicus, Lullula arborea, Circus aeruginosus, Circus cyaneus, Egretta alba, Sterna hirundo, Falco 
vespertinus. 

 
La marginea estică a Podișului Hârtibaciului, în partea central-nordică a județului, se află 
rezervația geologică - Stânca bazaltică de la Rupea. Suprafaţa ivirii de bazalt este de 
aproape 5 ha, dar împreună cu sedimentele ce acoperă bazaltele, zonă tampon, se ajunge la 
un areal de 9 ha. Stânca bazaltica de la Rupea constituie punctul cel mai vestic al apariţiei 
bazaltelor din Munţii Perşani, alcătuind alături de bazaltele de la Racoş şi Comana un 
perimetru foarte interesant din punct de vedere geologic. 
 
Din categoria resurselor regenerabile de care beneficiază localitatea Rupea fac parte apele 
minerale. Conform clasificării făcute în anul 1995 de Institutul de Medicină Fizică, 
Balneoclimatologie şi Recuperare Fizică Bucureşti privind “ Ierarhizarea Zonelor Naturale 
Protejate de importanţă balneoclimatică”, în categoria localităţilor balneoclimatice intră şi 
localitatea Rupea. Încă de la începutul secolului XX, la Rupea, funcţionau băi cu ape 
minerale, cu acţiuni vindecătoare asupra reumatismului, gutei, afecţiunilor inflamatorii 
cronice etc. Băile erau numite „Cohalm”, după vechiul nume al localităţii şi erau amplasate 
în oraş, la poalele cetăţii. Alimentarea băilor se făcea din 7 izvoare captate în două fântâni. 
Acestea au funcţionat până la instaurarea regimului comunist, în prezent aflându-se într-o 
stare avansată de degradare. 
O altă zonă importantă din punct de vedere al protecţiei naturii este reprezentată de 

stejarii seculari de la Fișer care se întind pe o suprafaţă de 75,97 hectare. Aria este 

situată în interiorul sitului Natura 2000 ROSCI0227 Sighişoara - Târnava Mare. Platoul 

Fişer se încadrează în categoria Pajiştilor cu Înaltă Valoare Naturală. 

În anii 2009 - 2010, Fundaţia Mihai Eminescu Trust a făcut demersurile necesare pentru 
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obţinerea statutului de Arie Naturală Protejată de Interes Naţional (categoria III UICN), 

pentru pajiştea cu stejari seculari de langă satul Fişer din județul Braşov. 

De asemenea, 76 arbori seculari de pe această pajişte au fost propuşi a fi desemnaţi ca 
Monumente ale Naturii. Aceştia aparţin speciilor stejar (Quercus robur) şi gorun (Q. 
petraea) şi au o circumferinţă de minim 4,7 metri, fiind deosebit de valoroşi din punct de 
vedere ecologic, estetic şi cultural, totodată intrând în categoria arborilor veterani. 
Protecţia acestor arbori este importantă deoarece aceştia găzduiesc o diversitate mare de 
specii de plante şi animale (inclusiv specii protejate), contribuie la creşterea biodiversităţii 
şi reprezintă o componentă importantă a patrimoniului cultural-natural. Conservarea 
acestor arbori nu generează conflicte de interese cu utilizatorii de păşune. 

 
Păşunea cu arbori seculari de la Fişer este uşor accesibilă pentru activităţi educaţionale, 
turism şi recreere, care se pot desfăşura aici în mod curent. Stejarii seculari de la Fişer 
reprezintă importante puncte de atracţie, în special pentru iubitorii de natură şi pentru cei 
interesaţi de istoria şi cultura Transilvaniei de Sud-Est, însă, în prezent, sunt amenințați de 
practici locale prin care se ard arborii bătrâni. 

Problemele de mediu sunt legate de deversări accidentale, în special în Fișer unde nu există 
rețea de canalizare. În ceea ce privește solul, există o problemă legată de alunecarea unui 
de teren în zona străzii Cimitirului, deasupra centurii orașului, provocate de eroziunea 
solului și observate imediat după construcția centurii orașului. Ocolul Silvic Pădurea 
Bogății Homorod a facut un studiu în această direcție în vederea depunerii unui proiect de 
împădurire. 
 

 
3.8 Servicii 

 

Oraşul Rupea este deservit de o centrală telefonică digitală amplasată în clădirea 
oficiului poştal. Reţeaua telefonică este de tip subteran şi de tip aerian, pozată pe stâlpii 
reţelei electrice de joasă tensiune sau pe clădiri. La centrala din oraş sunt racordate şi 
reţelele din Gara Rupea şi Fişer. Fişer este străbatut de cablul subteran interurban (fibră 
optică) Braşov - Sighişoara. 

Oraşul Rupea are acoperire 3G oferită de operatorul RCS - RDS și acoperire 4G prin 
Vodafone și Telekom. Atât RCS & RDS, cât și Telekom asigură servicii de internet, TV, voce 
fixă și mobile. Servicii de internet mai sunt furnizate și de NextGen Internet. 
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ANALIZA SWOT INFRASTRUCTURĂ ŞI MEDIU 
 

Puncte tari 
 
 Drumurile din Rupea și Rupea Gară sunt 

modernizate sau în curs de modernizare; 
 Orașul are acces la una dintre cele mai 

importante magistrale feroviale ale țării 
București - Brașov – Sighișoara – Arad – 
Nădlac, magistrală care face legătura cu 
vestul Europei; 

 Rețea de apă potabilă și canalizare 
modernizate pentru Rupea și Rupea Gară 
prin proiect implementat recent de 
Compania APA; 

 Rețea electrică modernizată în centrul 
orașului și în curs de modernizare în restul 
localității prin proiecte implementate de 
compania Electrica; 

 Rețea de gaze naturale bine dimensionată; 
 Distanța relativ mică față de două 

aeroporturi – Tg. Mureș (105 km) și Sibiu 
(123 km); 

 Acces relativ facil pentru deplasările în țară 
prin utilizarea curselor regulate de 
transport persoane efectuate de companii 
private; 

 Diversitate a florei și faunei confirmată de 
prezența a două situri Natura 2000, arii de 
protecție specială avifaunistică – Podișul 
Hârtibaciului și Sighișoara - Târnava Mare; 

 Diversitate a resurselor naturale (pajiști cu 
stejari seculari; stâncă bazaltică care, 
împreună cu bazaltele acoperă o suprafață 
de 9 ha; izvor cu ape minerale) atractive 
pentru iubitorii de natură, potenţiali 
ecoturişti şi geoturişti; 

  Există mai mulți furnizori de servici de 
telecomunicații care oferă servicii de 
calitate. 

 

Puncte slabe 
 
 Nu există legătură cu o autostradă; 
 Nu există rețea de apă potabilă și 

racordare la rețeaua de canalizare 
pentru Fișer; 

 Drumuri nemodernizate în Fișer; 
 Iluminat public deficitar în zonele de 

la marginile localității; 
 Consum mare de energie termică din 

cauza faptului că nu sunt izolate 
clădirile și nu se folosesc surse 
alternative de energie – energie 
solară, biomasă; 

 Dificultăți în realizarea întreținerilor 
și reparațiilor reteței de gaze 
naturale din cauza faptului că s-au 
făcut împroprietăriri pe terenurile de 
deasupra rețelelor de transport 
fluide combustibile; 

 Sunt necesare lucrări de reparație 
frecvente ale rețelei de gaze naturale 
din cauza vechimii rețelei și a 
armăturilor;  

 Închiderea recentă a gropii de gunoi 
din Rupea cu o suprafață de 1,5 ha 
pentru deșeuri care proveneau atât 
din oraș, cât și din comunele 
învecinate; 

 Lipsa curselor de transport persoane 
către localitățile învecinate care nu se 
află pe DN13/E60 și a celor între 
Rupea și Gara Rupea nesincronizate 
cu sosirile și plecările trenurilor; 

 Nevalorificarea resurselor naturale 
regenerabile – ape minerale; 

 Arderea stejarilor seculari de către 
populația săracă și lipsită de educație 
civică. 
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Oportunităţi 
 

 
 Atragerea de fonduri guvernamentale sau 

europene pentru realizarea studiilor 
necesare și lucrărilor pentru rețeaua de 
alimentare cu apă și racordarea la 
acanalizare în întreg orașul Rupea, inclusiv 
în zona industrială; 

 
 Se pot realiza proiecte din fonduri 

nerambursabile privind  protecţia naturii în 
situri Natura 2000; 
 

 Conectarea la drumul european E60 și 
faptul că există forță de muncă disponibilă 
sunt factori importanți în atragerea 
investitorilor; 
 

 Oportunitatea accesării de finanțări din 
surse guvermenteale sau europene pentru 
adoptarea unor soluții alternative de 
producere a energiei sau pentru izolarea 
termică a clădirilor; 

 
 Oportunitatea promovării Orașului Rupea 

ca destinație pentru pasionații de 
geoturism, birdwatching, photohunting 
datorită patrimoniul natural reprezentat de 
biodiversitatea şi geodiversitatea 
conservată prin ariile naturale protejate. 

Ameninţări 
 
 
 Lipsa unui sistem centralizat de apă 

și canalizare în Fișer afectează 
mediul înconjurător şi scade calitatea 
vieţii pentru locuitorii comunei; 
 

 Iluminatul public deficitar la 
marginea localității poate să dezvolte 
sentimente de insecuritate pentru 
populația locuitoare; 

 
 Accidente grave pot fi declanșate în 

lipsa înnoirii rețelei de gaze naturale 
și a armăturilor; 

 
 Negăsirea unei soluții locale pentru 

depozitarea deșeurilor din oraș și din 
împrejurimi poate crește 
considerabil costurile pentru aceste 
servicii, fapt ce ar putea avea 
consecințe asupra salubrității 
întregii zone. 
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III   DIRECŢII DE DEZVOLTARE 
 
 
Dezvoltarea durabilă presupune rezolvarea problemelor prezentului fără a compromite 
posibilitatea generaţiilor viitoare de a-şi satisface propriile nevoi. Pentru a atinge acest 
deziderat al dezvoltării durabile este necesară stabilirea unor ţinte concrete, pe termen 
lung. 
 
Identificarea şi descrierea acestor « ţinte» sunt traduse în planificarea strategică prin 
conceptul de viziune de dezvoltare. Viziunea de dezvoltare explică de ce este nevoie de o 
nouă abordare, ce este propus, unde va lua loc şi cum se va implementa strategia.  
 
Rupea 2030  este o viziune pentru dezvoltarea economică, socială, culturală şi structurală a 
U.A.T.-ului până în anul 2030 şi ulterior. Rupea 2030 abordează fiecare dintre cele patru 
domenii (social, economic, infrastructură și mediu).  
 
Rupea 2030 este o viziune a unei localităţi dezvoltate economic, turistic şi social: 

 Dezvoltarea turismului prin conservarea şi promovarea obiectivelor şi prin 
dezvoltarea serviciilor turistice; 

 Dezvoltare economică prin atragerea investitorilor şi dezvoltarea afacerilor 
locale; 

 Creşterea capitalului social prin creşterea nivelului de integrare a 
persoanelor care aparțin grupurilor vulnerabile, îmbunătăţirea calităţii 
educaţiei şi a dialogului interetnic.  

 

Obiective de dezvoltare. Măsuri.  

Direcţiile prioritare oferă cadrul general de acţiune pentru îndeplinirea viziunii de 
dezvoltare. Fiecare dintre direcţiile propuse implică stabilirea de obiective şi planificarea în 
timp a măsurilor concrete de lucru. 
Obiectivele de dezvoltare a orașului propuse pentru perioada 2017 – 2030 au fost stabilite 
prin corelarea propunerilor  administraţiei publice locale şi analiza situaţiei actuale. 
Orientarea de bază o constituie: accentuarea punctelor tari în vederea valorificării 
oportunităţilor şi minimizarea efectelor punctelor slabe prin eliminarea factorilor care 
blochează dezvoltarea pentru fiecare dintre cele 3 direcţii prioritare identificate. 
Obiectivele de dezvoltare propuse urmăresc impulsionarea şi coordonarea dezvoltării 
generale prin valorificarea potenţialului existent.  
 
Măsurile propuse pentru realizarea obiectivelor au fost prioritizate în trei categorii: 

 Urgent - sunt acele măsuri care nu mai suportă amânare şi de a căror implementare 
depinde dezvoltarea comunei; 
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 Mediu - sunt măsurile/acţiunile ce se vor realiza după soluţionarea nevoilor 

stringente; 

 Pe termen lung - sunt măsurile/acţiunile ce nu necesită soluţionare imediată. 

 

 

 

Direcţia strategică 1 - Dezvoltarea turismului. Ascultă glasurile stejarilor 
seculari și ale înaintașilor care răzbat prin 
zidurile fortificate ale cetății 

 
Context actual 
Aproape în fiecare sat din microregiunea Rupea este o biserică evanghelică fortificată care 
atrage privirile vizitatorilor zonei. Prezența acestora alături de pădurile dese și pășunile cu 
arbori seculari specifice sudului Transilvaniei conturează un peisaj de tihnă și ascultat 
povești din trecut. Orașul Rupea, străjuit de vechea cetate, este, de secole, inima acestei 
zone. 
 
Deşi atracția locului pentru turiștii din vest și pentru populația urbană din România este 
evidentă, cei mai mulți petrec perioade scurte sau doar vizitează obiectivele fără să devină 
consumatori ai altor servicii sau produse locale.  
 

La baza acestui fapt stau numeroase cauze: 
 Lipsa serviciilor turistice sau de agrement potrivite pentru targetul zonei – 

destinațiile din apropiere de succes au demonstrat că targetul pentru acestă zonă 
este reprezentat de turiști din vest și populația urbană din România interesați de 
turism cultural, ecoturism, turism rural;  lipsa calificărilor în domeniul turistic; 

 Promovarea slabă a obiectivelor în afara localității; 
 Semnalizarea deficitară a obiectivelor și traseelor prin lipsa marcajelor; 
 Neconștientizarea de către locuitori a posibilităților de valorificare a produselor 

locale. 
 
 
OBIECTIVE ŞI MĂSURI: 
 
Obiectiv 1.1 – Diversificarea și adaptarea serviciilor turistice cu specific local care să 
contribuie la o dezvoltare sustenabilă 

Măsura 1.1.1 
Facilitarea participării actualilor și potențialilor antreprenori din Rupea din 
domeniul turismului la sesiuni de instruire despre turismul ecologic și turismul 
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cultural, conștientizarea acestora cu privire la beneficiile aduse de 
complementaritatea serviciilor de cazare cu cele de agrement și ghidaj turistic. 
Măsura 1.1.2. 
Crearea/reabilitarea  infrastructurii de turism pentru petrecerea timpului liber: 
piscine, ștrand, centru de agrement, piste de biciclete, centre de echitație. 
Măsura 1.1.3. 
Modernizarea/reabilitarea/animarea infrastructurii culturale: reabilitarea Sălii 
Plugarilor și amenajarea acesteia pentru desfășurarea unor spectacole cu 
ansamblurile folclorice locale, expoziții ale artiștilor și meșterilor din zonă; 
contractarea de servicii de ghidaj care să le ofere informațiile dorite turiștilor la 
obiectivele culturale din oraș; animarea cetății prin organizarea frecventă de 
spectacole, festivaluri de film/ teatru/muzică. 

 
Obiectiv 1.2 – Promovarea Orașului Rupea ca destinație emblematică pentru sudul 
Transilvaniei  

Măsura 1.2.1.  
Construirea unui brand local în acord cu brandurile parteneriatelor/organizațiilor 
active în care este inclus orașul – Colinele Transilvaniei, Asociația Transilvană 
Brașov Nord, Județul Brașov. 
Măsura 1.2.2. 
Participarea directă sau prin asociațiile la care este afiliată localitatea la târguri 
naționale și internaționale de turism. Susținerea participării reprezentanților 
firmelor, asociațiilor locale la târguri de profil și colaborarea cu aceștia pentru 
promovarea localității. 
Măsura 1.2.3. 
Promovarea activităților/evenimentelor care pot constitui atracții turistice: Balul 
Însuraților, Balul Portului Popular. 

 
Obiectiv 1.3 – Semnalizarea obiectivelor și traseelor 

Măsura 1.3.1  
Instalarea la intrarea dinspre DN13 și pe drumul spre cetate a unor hărţi cu traseele 
spre obiectivele turistice, trasee de mountainbike, drumuri din Rupea către 
obiective din localitățile învecinate. 
Măsura 1.3.2  
Instalarea la cetate, la primărie, în apropierea structurilor de cazare din oraș și din 
apropiere și la obiectivele din localitățile vecine a unor panouri de informare cu 
privire la obiectivele turistice din Orașul Rupea. 
Măsura 1.3.3  
Marcarea/semnalizarea drumurilor care pot constitui trasee pentru plimbări cu 
bicicleta/călare/pe jos. 
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Obiectiv 1.4 – Conștientizarea  actorilor locali cu privire la posibilitățile de 
valorificare a produselor  

M 1.4.1.  
Susținerea organizării unor sesiuni de instruire în domeniul marketingului 
serviciilor și produselor locale pentru locuitorii Orașului Rupea. 
M 1.4.2. 
Organizarea unui târg cu produse exclusiv locale în apropierea Cetății Rupea, locul 
cu cel mai mare vad turistic. 
M 1.4.3. 
Susținerea participării producătorilor locali la târguri naționale și internaționale. 

 
 

 
Direcţia strategică 2 – Infrastructura și economia sustenabilă sunt 

premisele pentru o calitate a vieții satisfăcătoare  
 
 

La creşterea calităţii vieţii, un rol important îl au existenţa unei infrastructuri adecvate în 
conformitate cu reglementările legale la nivel european, precum şi dezvoltarea iniţiativelor 
antreprenoriale în localitate. Câteva cauze care au împiedicat dezvoltarea economică 
durabilă a Orașului Rupea sunt: 

 Lipsa de atractivitate o orașului pentru investitori din cauza lipsei actelor de 
proprietate a terenurilor, a inexistenței spațiilor industriale cu acces la 
utilități și a forței de muncă calificată; 

 Serviciile locale nu sunt la standardele actuale și nu au certificările necesare 
pentru a fi competitive pe de o parte din cauza unei puteri de cumpărare 
locale slabe și, pe de altă parte din cauza lipsei concurenței în zonă; 

 Resurse limitate ale Primăriei Orașului Rupea pentru investiții în 
infrastructură. 

 
 
OBIECTIVE ŞI MĂSURI: 
 
Obiectiv 2.1 – Atragerea de investitori 

Măsura 2.1.1 – Clarificarea situaţiei juridice a terenurilor extravilane prin accesarea 
Programului Național de Cadastru și Carte Funciară 2015  - 2023. 
Măsura 2.1.2 – Dotarea cu utilități a zonei industriale și colaborarea cu proprietarii 
fabricilor în vederea reabilitării și amenajării acestora. 
Măsura 2.1.3 – Facilitarea participării localnicilor la diferite cursuri de calificare. 
Măsura 2.1.4 – Asigurarea reducerii de taxe și impozite locale pentru investitorii 
care își asumă angajarea a minim 10 persoane.  
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Obiectiv 2.2 – Dezvoltarea micilor afaceri 
Măsura 2.2.1 – Găzduirea și implicarea Primăriei Rupea în organizarea unor 
evenimente de promovarea a antreprenoriatului. 
Măsura 2.2.2 – Organizarea unor campanii de conștientizare în rândul localnicilor 
cu privire la beneficiile achiziționării unor servicii și produse certificate, sigure. 
Măsura 2.2.3 – Facilitarea atragerii de fonduri nerambursabile pentru 
antreprenorii locali prin menținerea și dezvoltarea parteneriatelor cu organizații 
care desfășoară activități în acest sens – Asociația Transilvană Brașov Nord, Agenția 
de Dezvoltare Durabilă a Județului Brașov. 

 
Obiectiv 2.3 – Îmbunătăţirea infrastructurii de bază  

Măsura 2.3.1 - Realizarea rețelei de apă în Fișer, a studiilor premergătoare 
necesare și racordarea la rețeaua de canalizare. 
Măsura 2.3.2 – Modernizarea drumurilor din Fișer. 
Măsura 2.3.3 – Identificarea unei soluții locale viabile de depozitarea a deșeurilor 
menajere, care să respecte standardele impuse de UE și implementarea acesteia. 
Măsura 2.3.4 – Modernizarea rețelei de gaze din localitate. 
Măsura 2.3.5 – Modernizarea iluminatului public în întrega localitate. 
Măsura 2.3.6 – Asigurarea unei curse de transport între Rupea Gară – Rupea – 
Fișer; 
Măsura 2.3.7 – Înființarea unei creșe în Orașul Rupea. 
 

   

 
Direcţia strategică 3 – Capitalul uman și capitalul social, ramuri ale 

dezvoltării sustenabile din Orașul Rupea  
 
 
Dezvoltarea socio-economică a orașului Rupea este strâns legată de dezvoltarea capitalului 
uman. În prezent, în Rupea, scăderea acestuia din urmă afectează profund viaţa localității: 

 Plecarea tinerilor instruiți din localitate din cauza lipsei de oportunități; 
 Mare parte a populației din Rupea nu are o calificare compatibilă cu cererea de pe 

piața forței de muncă; 
 Sărăcia din comunitatea romă şi lipsa de motivaţie a copiilor romi pentru educaţie 

fac ca rata absenteismului şi a abandonului şcolar să atingă cote alarmante. 
 

Obiectiv 3.1 Creşterea gradului de integrare a grupurilor dezavantajate  
Măsura 3.1.1 - Dezvoltarea economiei sociale cu beneficiari de venit minim garantat. 
Măsura 3.1.2 - Implementarea proiectelor integrate de facilitare a accesului pe piaţa 
muncii pentru grupurile dezavantajate – consiliere, formare/calificare, angajare. 
Măsura 3.1.3 – Înființarea unui centru de zi pentru copiii cu vârsta între 6 și 18 ani 
care provin din familii aflate în dificultate. 
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Măsura 3.1.4 – Dezvoltarea unor programe de întrajutorare reciprocă pentru copiii 
proveniți din familii dezavantajate și bătrânii rămași fără rude apropiate în localitate. 

 
Obiectiv 3.2 Creşterea calităţii educaţiei şi prevenirea abandonului şcolar 

Măsura 3.2.1 - Participarea cadrelor didactice la cursuri de formare cu privire la noi 
metode de predare, e-learning, metode de stimulare a elevilor din grupuri 
dezavantajate. 
Măsura 3.2.2 – Reabilitarea și dotarea grădinițelor, școlilor și liceului ”St. O. Iosif”. 
Măsura 3.2.3 – Încheierea unor parteneriate între conducerea Liceului Teoretic ”St. 
O. Iosif” și companii din zonă pentru asigurarea unor sesiuni de practică eficiente 
pentru elevii școlii profesionale. 
Măsura 3.2.4 – Alocarea de locuințe de serviciu pentru cadrele didactice titulare 
navetiste. 
Măsura 3.2.5 - Formarea şi angajarea unui mediator şcolar de etnie romă. 
Măsura 3.2.6 - Implementarea unui program “after school”. 
Măsura 3.2.7 - Desfăşurarea programului “a doua şansă”; 
Măsura 3.2.8 - Sprijinirea elevilor din grupuri dezavantajate pentru urmarea unui 
liceu/a unei şcoli profesionale – alocarea de fonduri locale pentru rechizite și haine 
condiționate de prezența la cursuri. 

 
Obiectiv 3.3. Creşterea capitalului social în Orașul Rupea 

Măsura 3.3.1 - Creşterea coeziunii între etnii prin participarea la evenimente 
comune. 
Măsura 3.3.2 – Organizarea unor activităţi interculturale pentru copii/tineri cu 
participarea asociațiilor active în Rupea. 
Măsura 3.3.3 - Crearea locurilor de petrecere a timpului liber (sală cinema, 
organizare spectacole de teatru, concerte, parcuri, cluburi pe categorii de vârstă etc.). 
 

Obiectiv 3.4 - Îmbunătăţirea capacităţii administrative 

Măsura 3.4.1 - Comunicarea şi implicarea locuitorilor în luarea deciziilor 
autorităţilor locale. 
Măsura 3.4.2 - Eficientizarea comunicării între instituţiile publice din localitate şi 
între instituţiile publice din localitate şi cele din exterior. 
Măsura 3.4.3 - Încurajarea proiectelor care sprijină ridicarea nivelului de 
integritate – transparenţă a administraţiei publice locale şi eliminarea birocraţiei.  
Măsura 3.4.4 - Realizarea de proiecte în parteneriat sectorul public şi ONG.  
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